
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AĞRI İLİNİN TARİHİ 

 
Orta Asya dan gelen kavimlerin Anadolu ya girişleri sırasında Ağrı, bir geçiş oluşturmuş, dolaysıyla 

bir çok medeniyete sahne olmuştur. Ancak bu medeniyetler Ağrı yı bir geçiş kapısı olarak 

gördüklerinden burada çok köklü bir uygarlık oluşturamamışlardır. Bölgede egemenlik kurdukları 

sanılan Hititlerin güçlerini yitirmeleri Üzerine, M.ö1340-M.ö1200 tarihleri arasında Huriler Krallık 

merkezi olarak Urfa dan uzak olan Ağrı'yı ellerinde tutamamışlardır. 1834 yılında bucak, 1869 

yılında ilçe olan Ağrı, 1927 yılında il olmuştur. En köklü uygarlığı Urartular oluşturmuştur. Urartu 

nun Van GölÜ nÜn kuzey ve kuzeydoğusundaki Ülkeler Üzerine, Kral ispuini (M.ö825-M.ö810) 

döneminde seferler başlamış , Kral Menua (M.ö810-M.ö.786) döneminde bu akınlar daha da ağırlık 

kazanmıştır. Kuzeye ve kuzeydoğuya giden yollar Üzerinde inşa edilen kaleler, buraya yapılan 

seferlerin önceden planlandığını göstermektedir.  

 Ağrı Dağı nın yamaçlarında, karakoyunlu ve Taşburun köylerinin arasında ele geçen bir 

Urartu yazıtı Kral Menua nın bu bölgedeki egemenliğinin kesin kanıtıdır. M.ö.712 yıllarında 

Kızılırmak boylarına kadar uzanan Kimmerler, Ağrı da geçici de olsa bir hakimiyet kurmuşlardır. 

Medler (M.ö.708-M.ö.555) Asur Devleti nin yıkılması ile birlikte bir yayılma sÜrecine girmiş, bunun 

sunucu olarakta Ağrı ve çevresini topraklarına katmışlardır. Medler in yıkılması ile birlikte Persler; 

Büyük iskender in Pers Kralı III.Darius u (M.ö.331) yenerek Anadolu yu ele geçirdiği zamana kadar 

yaklaşık iki yÜzyıl kadar bölgede yaşamışlardır. Büyük iskender in ölümü Üzerine oluşan boşluktan 

faydalanan Ermeniler bölgeyi ele geçirmişlerdir. Doğu Anadolu ya gelip yerleşen ilk Türk topluluğu 

M.ö.680 yılında bölgeye gelen Sakalardır. Murat Nehri ve Doğubeyazıt çevrelerine kısa sürede 

yerleşmişlerdir. Daha sonraları Arsaklılar ve Artaksıyaslı Krallığı, Ağrı ve çevresine hakim olmuştur. 

Bölge, Hz.Osman zamanında islam orduları tarafından fethedilmiştir. 872 yılına değin Abbasilerin 

kontrolÜ altında kalan Ağrı, daha sonra Bizans ın kontrolüne geçmiştir.  

https://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1529&Bilgi=asya
https://www.diyadinnet.com/h-3-a%C4%9Fr%C4%B1-haberleri-1
https://www.diyadinnet.com/h-3-a%C4%9Fr%C4%B1-haberleri-1
https://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1238&Bilgi=il%C3%A7e
https://www.diyadinnet.com/h-37-van-haberleri-1
https://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1378&Bilgi=ve
https://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1433&Bilgi=a%C4%9F%C4%B1rl%C4%B1k
https://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1530&Bilgi=asur
https://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1379&Bilgi=ile


1071 Malazgirt Savaşı sonrası bölgeye gelen Türk boyları gelmeye başlamıştır. Ağrı, yüzyıla yakın 

bir süre Sökmenli Devleti nin Sınırları içine girmiştir. 1027-1225 yılları arasında Ani Atabekleri, 1239 

da Cengizliler, 1256-1358 yılları arasında ilhanlılar ve Celayirliler Ağrı da hÜkÜm sÜrmÜşlerdir. 

ilhanlılar bazen kurultaylarını Ağrı Dağı nda yapmış, Anadolu ve iran ı buradan yönetmişlerdir. 1393 

te Moğol hakanı Aksak Timur, Ağrı bölgesini ele geçirmiştir. 

1405-1468 tarihleri arasında Ağrı, Karakoyunlu Toprakları içinde yer almış, Karakoyunlular yıkılanca 

Ağrı Akkoyunlular ın egemenliğine geçmiştir. 

  Ağrı, Yavuz Sultan Selim tarafından çaldıran savaşı sonrası Osmanlı topraklarına katılmıştır. 

Osmanlı döneminde şorbulak olarak anılan ilin adı, Ermenilerin zamanında Karakilise olarak 

değiştirilmiştir. Kazım Karabekir Paşa zamanında karakilise ismi değiştirilerek Karaköse diye 

adlandırılmıştır. Nuh Tufanı ilgisinden dolayı Tevrat ta adı geçen Ararat Dağı ve Ülkesinin, Ağrı ve 

çevresinin olduğu sanılması dolaysıyla, Ağrı ya batılılar tarafından, Ararat ta denilmektedir. 1834 

yılında bucak, 1869 yılında ilçe olan Ağrı, 1927 yılında il merkezi olmuştur. 5165 m. YÜksekliğiyle 

Türkiye nin en Büyük  dağı olan Ağrı Dağından dolayı da Ağrı adını 

almıştır. 

AĞRI METEOR ÇUKURU 

 
 Dünyanın en büyük ikinci meteor çukurunun Türkiye'de olduğunu biliyor muydunuz? Ağrı'nın 

Doğubeyazıt ilçesinde bulunan meteor çukuru, Gürbulak sınır kapısı ve Sarı Çavuş köyo arasında bulunmakla 

birlikte, Doğubeyazıt'a 35 km uzaklıktadır. 1892 senesinde bu noktaya bir göktaşı düşmüş ve büyük bir çukur 

açılmıştır.  Fakat bu nokta, günden güne dünyanın en büyük ikinci meteor çukuru olma özelliğini kaybediyor. 

Çünkü bakımsızlık nedeniyle, çukurun içi zaman geçtikte oluyor. Özellikle yabancı turistlerin yoğun ilgisini 

gören ve turizm açısından önemli bir nokta olan Ağrı Meteor Çukuru, eski dönemlerde 60 metre 

derinliğindeyken günümüze 35 metre derinliğindedir. Ağrı otellerinin birinde konakladığınız bir gün meteor 

çukurunu görmek için kısa bir yolculuk yapabilirsiniz.  

https://www.diyadinnet.com/haberleri/Malazgirt
https://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1467&Bilgi=akkoyunlular


AVNİK KALESİ

 
Ağrı, Avnik Kalesi'yle tarihinin en eski dönemlerine götürüyor. Avnik Kalesi, Diyadin'e 29 km'lik bir mesafede 

yer alıyor. Koçbaşı Kalesi olarak da adlandırılan bu tarihi kalıntının hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. 

Yapılan tahminlere göre Urartu döneminde inşa edilmiştir. Avnik Kalesi, günümüze sadece temellerini 

getirebilmiş olsa da görülmeye değer niteliğini hala korumaktadır. 

DOĞUBEYAZIT KALESİ 

 
Doğubeyazıt'ın 5km doğusunda, Eski Beyazıt'ın kuzeydoğusundaki Belleburç denilen yerde bulunmaktadır. 

Bugün için harap bir vaziyet arz etmektedir. Yapanı ve yaptıranı bilinmeyen kalede, Urartu mezarları ve antik 

çağlara ait kalıntılar bulunmaktadır. Kale plan olarak üç bölümden meydana gelmiştir. Orta bölümde tapınak ve 

mağaralar mevcuttur. Kalenin etrafını çeviren surlar tamamen kaybolmuştur. Kalenin Urartular tarafından 

yapıldığı 



MEYA (GÜNBULDU) MAĞARALARI 

 

Diyadin ilçe merkezine 12 km uzaklıktaki Günbuldu köyündedir. Antik bir kent görünümündeki yerleşim 

yerinde mağaralar ve tarihi kalıntılar köyün 400 m uzağında bulunmaktadır. Kayalara oyularak yapılmış, 

barınma yerleri, tapınak, ibadethane, oda ve mağaralar oldukça ilgi çekicidir. Barınarak ve ibadethanelerde 

değişik inançların izleri görülmektedir. Oldukça tahrip edilmiş kentten, günümüze mihrap, haçlı taşlar ve 

mezarlar kalmıştır. Buradan çıkarılan iki koç heykeli, şu anda il merkezinde bulunmaktadır. 

BEYAZIT ESKİ CAMİ 

 
Doğubeyazıt'ın doğusunda, Kalenin güney eteğinde bulunmaktadır. Cami, muhtemelen Yavuz Sultan Selim 

tarafından yaptırılmıştır. Caminin taç kapısı üzerindeki onarım kitabesinden H.1096 (M.1687) 'da onarım 



gördüğü anlaşılmaktadır. Kare planlı, tek kubbeli cami plan tipindedir. Harim mekanı 11.50m çapında bir 

kubbe ile örtülüdür. Beş gözlü son cemaat yeri yıkılmıştır. Üzerinde herhangi bir süslemesi bulunmayan cami, 

değişik renklerdeki taşların karışık bir biçimde kullanılmasıyla yapılmıştır. 

DİYADİN KALESİ 

 
Diyadin ilçe merkezinin güneyinde, Murat Irmağı'nın kıyısındaki kayalıklar üzerinde kurulmuştur. Yapanı ve 

yaptıranı belli değildir. Evliya Çelebi, Uzun Hasan oğlu Ziyaüddin tarafından yaptırıldığını belirtmektedir. Kale, 

yapılış tarzı ve kullanılan malzeme bakımından Urartu kalelerine benzemektedir. Birçok dönemde tamir 

ettirilen kale, bugün harap bir vaziyettedir. 

 

 

 

 

 



PATNOS ANZAVUR TEPE 

 
Patnos ilçe merkezinin 2km kuzeybatısında yer almaktadır. Patnos Kalesi olarak da bilinir. Urartular'dan 

kalma antik bir kenttir. Saray, tapınak ve bina kalıntılarının olduğu tespit edilmiştir. Kale Kral Menua ve 

I.Argişti, tapınak ise İspuını zamanında yapılmıştır. Oldukça harap olan kentten günümüze. Ancak tapınak, 

kale ve bazı binaların kalıntıları ulaşmıştır. 

GİRİK TEPE 

 
Patnos'un 1km güneydoğusundadır. Değirmentepe olarak da bilinir. Urartular'a ait bu antik kent, Kral Menua 

ve oğlu I.Argişti dönemlerinde kurulmuştur. 1960-1963 yılları arasında yapılan kazılar neticesinde, yanmış bir 

iç avlu, taht odası, salonlar, kiler ve mutfak ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca buradan çok sayıda yüzük, küpe, 

bilezik, kemer, mühür, altın ve tunçtan yapılmış süs eşyaları elde edilmiştir. 



TOKLUCA KALESİ 

 

Diyadin ilçe merkezine 19 km uzaklıktaki Tokluca köyünde bulunmaktadır. Yapıda yer altına inen merdivenler 

mevcuttur. Ancak bu merdivenli yolun nereye ulaştığı bilinmemektedir. 

 

TAŞLIÇAY ÜÇKİLİSE 

 
Taşlıçay'ın 18 km doğusunda yer alan bugünkü Taşteker köyüdür. Birçok kaynakta adına rastladığımız 

Üçkilisenin kutsallığı M.Ö.'ye dayanır. Arsaklı Türkleri burada Bagavan adında bir Güneş Tapınağı yapmışlardır. 

Sonradan Ermeniler tarafından bir manastır inşa edilmiştir. Ancak bahsedilen ve diğer tarihi değerler yok 

edilmiştir. Ermenilerin yaptırdığı manastır, 1950 yılında sökülmüş, taşları Ağrı Merkez Camii'nin yapımında 

kullanılmıştır. Nuh Peygamber'in mezarının burada olduğuna ilişkin bir inanışta vardır. 



 

PAZI KALESİ 

 
Küpkıran köyü ile Kalender köyü arasındaki kaledir. Pazı Kalesi, Eyüp Paşa Kalesi adı ile de anılmaktadır. Ağrı 

Ovası'na hakim bir tepe üzerinde kurulan kale, küçük boyutlu olup basit bir yapıya sahiptir. Kale oldukça 

tahrip olmuş, tanınmayacak bir hale gelmiştir. 

 

TOPRAKKALE 

 



Eleşkirt'e 14 km mesafedeki antik kenttir. Toprakkale'nin yapım tarihi bilinmemekle birlikte, Urartular 

döneminde yapıldığı sanılmaktadır. Urartuların burada bir kale yaptırdıkları ve küçük Arsaklılar'ın burayı 

yeniden imar ettikleri bilinmektedir. Tapınak ve yerleşim yerleri tamamen harap bir hale getirilmiş, kale 

burçları ve bazı duvar kalıntıları günümüze gelebilmiştir. 

ELEŞKİRT TOPRAKKALE CAMİİ 

 
Cami ile aynı adı taşıyan köyde, bulunmaktadır. Cami üzerinde yer alan kitabeden, 1684 yılında Mirza bin 

Abdi Paşa tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Cami, kare planlı, tek kubbeli bir plan arz etmektedir. 

12,50x12,50m ölçülerindeki cami, 8.20m çapındaki tromp geçişli bir kubbe ile örtülmüştür. 14 ahşap direk 

üzerine oturtulan son cemaat yerinin bir kısmı sonradan yapılmıştır.Beden duvarlarında 6, kubbe kasnağında 

ise birer atlamalı olarak 4 adet pencereye yer verilmiştir. Beden duvarlarının köşeleri, taç kapı ve pencere 

etrafları kesme taştan, diğer kısımlar ise moloz taşlarla yapılmıştır. 

 

 

 

 



 

BÜYÜK VE KÜÇÜK AĞRI DAĞI 

 
Ağrı dağı: 5137 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük dağı. 4000 metreye kadar bazalt daha 

sonra sonraki yükseklikte andezit lavlarından oluşarak volkanik bir dağ özellikleri gösterir.  Ağrı Dağı iki 

zirveden oluşur. Bunlar 5.137 metrelik (Büyük Ağrı) ile 

 3.898 metrelik (Küçük Ağrı). Dağın doruğunda bir örtü buzulu vardır ve bu Türkiye’nin en büyük 

buzulunu oluşturmaktadır. 

 

 

 

 

 

 



 

DİYADİN KAPLICALARI 

 
Kaplıca alanı, Ağrı İli’nin güneydoğusunda bulunan Diyadin İlçe Merkezine 5 km mesafede yer almaktadır. 

Kaplıca bölgesi birbirinden kopuk olarak bulunan Yılanlı, Davut, Tunca ve Köprü kaplıcaları olmak üzere geniş 

bir alana yayılmıştır. Kaplıca alanının içinden geçen Murat Nehri, görsel ve rekreatif açıdan önemli bir doğal 

değer kazandırmaktadır. Tedavi (Endikasyon) Özellikleri: Termal suların bikarbonat, klorür, sülfat, kalsiyum, 

Karbondioksit Gazı içermesi ve toplam mineralizasyonun 1 gr/lt olması nedeniyle şifa özelliği taşımaktadır. 

Cilt hastalığı, özellikle romatizma, nevrit nöroloji, kadın hastalıkları, kemik ve kireçlenme hastalıkları, siyatik 

ve metabolizma bozukluğu gibi hastalıklarınıntedavisinde yararlanılmaktadır.  

 Termal Su Özellikleri  

 Toplam Mineralizasyon : 1000 mg/lt  

 Sıcaklık : 72-78 °C dir. 

 

 

 



 

HAMUR ŞOŞİK KALESİ 

 
Hamur’un Karlıca (Şoşik) köyünde yapılmış kaledir. İlçe merkezine 34 km uzaklıktadır. Kalenin yapım tarihi 

bilinmemesine karşın, Akkoyunlular’dan kaldığı sanılmaktadır. Bugünkü haliyle kalede; iki oda ve hamam 

ayakta kalabilmiş diğer kısımlar tahrip edilmiştir. Kaleye ulaşan blok taşlardan yapılmış merdivenler 

bulunmaktadır. Kalenin alt tarafında, ayrı olarak yapılmış bir ibadethane vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROJE EKİBİ 

 

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMI ÇALIŞMA EKİBİ 

SORUMLU MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİSİ BİLGİLERİ 
İL ADI 

SOYADI 

UNVANI GÖREV YERİ CEP 

TELEFONU 

E- POSTA ADRESİ 

AĞRI MEHMET 

ÖZMÜŞ 

ŞUBE 

MÜDÜRÜ 

AĞRI MİLLİ 

EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

05056866358 mehmetozmus@mynet.com 

 

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMI ÇALIŞMA EKİBİ 

EKİP BAŞKANI ÖĞRETMEN BİLGİLERİ 
İL ADI 

SOYADI 

BRANŞI GÖREV 

YERİ 

CEP 

TELEFONU 

E- POSTA ADRESİ 

AĞRI ŞEYMA 

KABABAŞ 

KARAMAN 

REHBERLİK NURETTİN 

DOLGUN 

MTAL 

05384480098 seymakababas@gmail.com 

 

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMI ÇALIŞMA EKİBİ 

ÖĞRETMEN BİLGİLERİ 
İL ADI 

SOYADI 

BRANŞI GÖREV YERİ CEP 

TELEFONU 

E- POSTA ADRESİ 

AĞRI GÜLSÜM  

KARSLI 

FEN BİLGİSİ ALPASLAN 

ORTAOKULU 

05054791705 gk0404@hotmail.com 

AĞRI SABİHA  

ŞAKAR 

SINIF 

ÖĞRETMENİ 

HÜRRİYET 

ORTAOKULU 

05456109071 sabis.sakar@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIRA NO ADI SOYADI BRANŞI GÖREV YERİ 

1.  MURAT KULET MATEMATİK CUMHURİYET ANADOLU 

LİSESİ 

2.  DUYGU ATALAR ALMANCA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER 

ANADOLU LİSESİ 

3.  NUR GÜLCAN  BİYOLOJİ ÖĞRETMEN NURGÜL 

GELTURAN MTAL 

4.  EVREN ADIGÜZEL COĞRAFYA ŞEMSİ TÜRKMEN ANADOLU 

LİSESİ 

5.  NİMET DÜZGÜN KİMYA AĞRI DAĞI ANADOLU LİSESİ 

6.  MERVE KURUCUOĞLU İNGİLİZCE ÖĞRETMENLER ANADOLU 

LİSESİ 

7.  FATMA GÜL TÜRKER İNGİLİZCE MESLEKİ TEKNİK ANADOLU 

LİSESİ 

8.  ÖZLEM ÜSTBAŞ TARİH SEMERKAND MTAL 

9.  BERKAN KURTARAN TARİH ŞEMSİ TÜRKMEN ANADOLU 

LİSESİ 

10.  NESLİHAN PINAR TARİH AĞRI DAĞI ANADOLU LİSESİ 

11.  ESRA YASSIBAŞ TARİH ŞERİFE BACI MTAL 

12.  SELDA KOÇ TARİH ŞEMSİ TÜRKMEN ANADOLU 

LİSESİ 

13.  AYŞE KARAHAN HAYAT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AĞRI DAĞI ANADOLU LİSESİ 

14.  ÖMER YILDIZ SOSYAL BİLGİLER ERTUĞRUL GAZİ 

15.  SABİHA ŞAKAR SINIF ÖĞRETMENİ HÜRRİYET İLKOKULU 

16.  TAHA ADIGÜZEL  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ FATİH SULTAN MEHMET İ.O. 

17.  DİLEKHAN NUR KARABİBER DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ MUHAMMET CELALİ İ.H. İ.O. 

18.  NECLA KOCA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ SEYİT ALİ ONBAŞI 

19.  HATİCE ŞEN ÖZEL EĞİTİM AĞRI ÖZEL EĞİTİM 

UYGULAMA OKULU 

20.  SAMET DEMİRCİ EL SANATLARI ŞERİFE BACI MTAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.  AYDIN YALPA FELSEFE YILMAZ HATUNOĞLU 

ANADOLU LİSESİ 

22.  ABDULVAHAP USLU FELSEFE NURETTİN DOLGUN MTAL 

23.  HARUN ARSLAN METAL TEKNOLOJİSİ NURETTİN DOLGUN MTAL 

24.  ELİF YÖRÜK GÖRSEL SANATLAR ŞEMSİ TÜRKMEN ANADOLU 

LİSESİ 

25.  NUR HANDE TOPRAKLI MESLEK DERSİ ÖĞRETMENİ NECİP FAZIL KISAKÜREK 

A.İ.H.L. 

26.  RECEP AKAGÜNDÜZ TÜRKÇE 75. YIL ORTAOKULU 

27.  ŞEYMA KABABAŞ KARAMAN REHBERLİK NURETTİN DOLGUN MTAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATİK 

GÖRSEL SANATLAR 

ALMANCA  

BİYOLOJİ 

COĞRAFYA  

KİMYA 

İNGİLİZCE  

TARİH 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 

SOSYAL BİLGİLER 

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

OKUL ÖNCESİ  

ÖZEL EĞİTİM 

EL SANATLARI 

FELSEFE  

METAL TEKNOLOJİSİ 

TÜRKÇE 

 

KAZANIM 

MEKAN 

TABLOLARI 



DERS/ETKİ

NLİK 

ÇEŞİDİ* 

SINIF 

DÜZEYİ 

ÜNİTE/TEMA

/GELİŞİM 

ALANI** 

KAZANIM*** 

MEKAN (OKUL 

DIŞI ÖĞRENME 

ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKAN İLİŞKİSİ) 

COĞRAFYA 11.SINIF 

KÜRESEL 

ORTAM: 

BÖLGELER VE 

ÜLKELER 

11.3.3. Türk 

kültürünün yayılış 

alanlarını bölgesel 

özellikler 

açısından analiz 

eder. 

Doğubayazıt Evi 

ile Ahmedi Hani 

Müzesi 

Türk kültürünün doğuşu, gelişimi ve özellikleri 

mekânla ilişkilendirilerek verilir. Türk 

kültürünü temsil eden başlıca maddi ve 

manevi unsurlara örnekler üzerinden yer 

verilir. 

DİNLER 

TARİHİ 
12.SINIF 1.ÜNİTE 

3.Dinin insan 

hayatı açısından 

önemini fark eder 

AHMED-İ HANİ 

MÜZESİ 

Geçmişten eşyalan sergilenen Ahmed-I Hani 

Müzesi’ndeki eşyalarda dinin izlerini 

gözlemlemek 

DKAB 8. SINIF 3. ÜNİTE 

8.3.2.İslam dininin 

can, nesil, akıl, 

mal ve din 

emniyetiyle ilgili 

ortaya koyduğu 

ilke ve hedefleri 

analiz eder. 

AHMED-İ HANİ 

MÜZESİ 

Ahmed-i Hani  Müzesi hakkında bilgi edinmek 

ve yerinde inceleme sağlayarak mekanda 

sergilenen eşyalarda  dinin etkisini 

gözlemlemek. 

DKAB 6. SINIF 5. ÜNİTE 

6.5.1. Toplumuzu 

birleştiren temel 

değerleri fark 

eder. 

AHMED-İ HANİ 

MÜZESİ 

Ahmed-i Hani  Müzesi hakkında bilgi edinmek 

ve yerinde inceleme sağlayarak mekanda 

sergilenen eşyalarda  dinin etkisini 

gözlemlemek. 

Din 

Kültürü ve 

Ahlak 

Bİlgisi  

7. sınıf 

5. Ünite -

İSLAM 

DÜŞÜNCESİN

DE 

YORUMLAR 

7.5.2.  İslam 

düşüncesinde 

ortaya çıkan 

yorum biçimlerini 

sınıflandırır.    

 

 

 

 

 

          Ahmed-i 

Hani müzesi 

İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorumlar 

konusunusda Ahmed-i Hani'nin hayatı ve 

inaçla ilgili eserlerine yer verilir. 



Din 

Kültürü ve 

Ahlak 

Bİlgisi  

9. sınıf 

5. Ünite -

GÖNÜL 

COĞRAFYAMI

Z 

9.5.2. İslam 

medeniyetinin, 

dünyanın farklı 

bölgelerindeki 

etkilerini fark 

eder.  

     Ahmed-i Hani 

müzesi            

İslam medeniyetinin tarihî süreçte hayat 

bulduğu ilim ve kültür havzaları ele alınır.         

  İslam medeniyetinin bu havzalara İslam’ın 

taşınmasına öncülük eden âlimler, 

komutanlar ve tüccarlara kısaca yer verilir. 

Din 

Kültürü ve 

Ahlak 

Bİlgisi  

12. sınıf 

1. Ünite -

İSLAM VE 

BİLİM  

12.1.3 İslam 

medeniyetinde 

öne çıkan eğitim 

ve bilim 

kurumlarını tanır.  

   Ahmed-i Hani 

müzesi  

Kurumlar; cami, mescit, mektep, medrese, 

daru’l-kurra, daru’l-hadis, beytü’l-hikme 

kütüphane, rasathane ve şifahane ile 

sınırlandırılır. 

Din 

Kültürü ve 

Ahlak 

Bİlgisi  

12. sınıf 

2. Ünite -

ANADOLU’DA 

İSLAM  

12.2.2. Dinî 

anlayış ve 

kültürümüzün 

oluşmasında etkili 

olan bazı 

şahsiyetleri tanır.  

  Ahmed-i Hani 

müzesi 

Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında 

etkili olan şahsiyetlerin ortak değerimiz 

olduğuna değinilir. 

     TÜRKÇE 7. SINIF 
1.Tema/ 

Erdemler 

    7.3.21. 

Okuduğu 

metinlerdeki 

hikaye unsurlarını 

belirler. 

AHMED-İ HANİ 

MÜZESİ 

Ahmed-i Hani’nin “Mem ü Zin” adlı eserindeki 

hikaye unsurlarını belirleme. 

     TÜRKÇE 8. SINIF 
1.Tema/Kişise

l Gelişim 

   

8.3.24.Metindeki 

gerçek ve kurgusal 

unsurları ayırt 

eder. 

AHMED-İ HANİ 

MÜZESİ 

Ahmed-i Hani’nin “Mem ü Zin” adlı eserindeki 

gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder 

TARİH 9. SINIF 1. ÜNİTE 

9.1.1. Bir 

araştırma alanı ve 

bilim dalı olarak 

tarihin konusunu 

kapsamını ve 

diğer bilim dalları 

Ahmed-i Hani 

Müzesi Evi 

Tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip 

Ahmed-i Hani Müze Evi ‘ni Etnografya bilimi 

ile ilişkilendirerek öğrencide geçmişe ait 

kültür birikimi oluşturmak. 



ile  ilişkisini 

açıklar. 

TARİH 9. SINIF 1. ÜNİTE 

9.1.2. Tarih 

öğrenmenin amaç 

ve yararlarını 

kavrar. b) 

Mensubu 

olduğumuz 

toplum ve ülke ile 

içinde yaşadığımız 

dünyayı anlamak 

için geçmişi 

bilmemiz gerektiği 

üzerinde durulur. 

Eğitim Tarihi 

Müzesi 

Müze ziyareti sırasında bölgenin geçmişine 

dair belgelere ulaşılır ve yaşadığı toplum ile 

geçmiş arasında bağ kurulması sağlanır. 

TARİH 9. SINIF 1. ÜNİTE 

9.2.2. Yazının 

icadının insanlık 

tarihinde 

meydana getirdiği 

değişimi fark eder. 

a) Yazının 

kullanılmasının 

yönetim işleri ile 

vergi ve 

muhasebe 

kayıtları 

üzerindeki 

etkilerine 

değinilir. 

Eğitim Tarihi 

Müzesi 

Müzede yer alan yazılı kaynaklar ve kollu 

hesap makinesi aracılığı ile konu arasında 

bağlantı kurulur. 



TARİH  9.SINIF 

1.ÜNİTE 

TARİH VE 

ZAMAN 

9.1.1 Bir araştırma 

alanı ve bilim dalı 

olarak tarihin 

konusunu,kapsam

ını ve diğer bilim 

dallarıyla ilişkisini 

açıklar. 

DOĞUBEYAZIT 

EVİ 

Bu mekanla Etnografya biliminin nasıl bir 

bilim dalı olduğunu neleri incelediği hakkında 

bilgi sahibi olunmasını sağlamak. Bölgenin 

gelenek , görenekleri hakkında bilgi sahibi 

olunmasını sağlamak. 

TARİH  10.SINIF  

4.ÜNİTE 

BEYLİKTEN 

DEVLETE 

OSMANLI 

MEDENİYETİ 

10.4.4 Osmanlı 

coğrafyasındaki 

zanaat, sanat ve 

kültür faaliyetleri 

ile bunlara bağlı 

olarak sosyal 

hayatta meydana 

gelen değişimleri 

analiz eder . 

AHMED-HANİ 

TÜRBESİ 

Bu mekan ele alınarak Osmanlı Devleti'nin 

mimari anlayışı , dini mimarisi ve el sanatları  

hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak. 

TARİH  9.SINIF 

1.ÜNİTE 

TARİH VE 

ZAMAN 

9.1.1 Bir araştırma 

alanı ve bilim dalı 

olarak tarihin 

konusunu,kapsam

ını ve diğer bilim 

dallarıyla ilişkisini 

açıklar. 

AHMED-HANİ 

MÜZESİ 

Bu mekanla mekanın içinde bulunan el 

yazması eserler vasıtasıyla tarihe yardımcı 

bilim dallarından olan paleografya biliminin 

nasıl bir bilim dalı olduğu neleri incelediği bu 

el yazması eserlerin somut olarak 

görülmesiyle bu konuda bilgi sahibi olmasını 

sağlamak 

TARİH 9.SINIF  
1.ÜNİTETARİH 

VE ZAMAN  

9.1.1  Bir 

araştırma ve bilim 

dalı olarak tarihin 

konusunu, 

kapsamını ve 

diğer bilim 

dallarıyla ilişkisini 

açıklar. 

EĞİTİM TARİHİ 

MÜZESİ 

Bu mekanla mekanda bulunan arşiv vesikaları 

vasıtasıyla tarihe yardımcı bilim dallarından 

olan paleografya biliminin ne olduğu neyi 

incelediği hakkında bilgi sahibi olunmasını 

sağlamak. 

TARİH 11.SINIF 

2.ÜNİTE 

DEĞİŞİM 

ÇAĞINDA 

11.2.3 Osmanlı 

Devlet idaresi ve 

toplum 

düzenindeki 

çözülmeleri 

EĞİTİM TARİHİ 

MÜZESİ 

Bu mekanla mekanda bulunan Katip Çelebinin 

eseri vasıtasıyla Katip çelebi hakkında bilgi 

sahibi olunmasını sağlamak. 



AVRUPA VE 

OSMANLI 

önleme çabalarını 

analiz eder. 

T. İNKİLAP 

TARİHİ VE 

ATATÜRKÇ

ÜLÜK 

DERSİ 

12.SINIF 

1.ÜNİTE 

20.YÜZYIL 

BAŞLARINDA 

DÜNYA  

12.1.1Mustafa 

Kemal'in Birinci 

Dünya Savaşı'na 

kadarki eğitim ve 

askerlik içinde 

bulunduğu 

toplumun siyasi, 

sosyal ve kültürel 

yapısı ile 

ilişkilendirir. 

EĞİTİM TARİHİ 

MÜZESİ 

Bu mekanla mekanda bulunan Mustafa Kemal 

Atatürk'ün eseri olan Nutuk adlı eserin olması 

vasıtasıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı 

ve eserleri hakkında bilgi sahibi olunmasını 

sağlamak. 

HAYAT 

BİLGİSİ 
3.SINIF                                  

5. ÜNİTE   

ÜLKEMİZDE 

HAYAT 

3.5.3.Yakın 

çevresinde yer 

alan tarihi doğal 

ve turistlik 

yerlerin 

özelliklerini 

tanıtır.                               

                                   

Doğubeyazıt Evi                                                        

Ahmedi Hani 

Müzesi              

Tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip 

belirtilen yerler  hakkında bilgi edinmek ve 

bilgilerini yazılı şekilde aktarmak. 

HAYAT 

BİLGİSİ 
     1.sınıf  

5. ÜNİTE   

ÜLKEMİZDE 

HAYAT 

1.5.2.Yakın 

çevresinde tarihi 

doğal ve tursitlik 

yerlerin 

özelliklerini 

tanıtır. 

                                                                    

Doğubeyazıt Evi                                                                 

Ahmedi Hani 

Müzesi              

Tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip 

belirtilen yerler  hakkında bilgi edinmek ve 

bilgilerini yazılı şekilde aktarmak. 

HAYAT 

BİLGİSİ 
2.SINIF 

ÜLKEMİZDE 

HAYAT 

HB.2.5.6.Yakın 

çevresindeki 

kültürel miras 

ögelerini araştırır. 

  Ahmedi Hani 

Müzesi                                

Doğubeyazıt Evi                                                                                                                      

Tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yer edinen 

yerler hakkında bilgi sahibi olmak ve sahip 

çıkmak  

HAYAT 

BİLGİSİ  
2. SINIF 

ÜNİTE 

ÜLKEMİZDE 

HAYAT  

HB.2.5.6.Yakın 

çevresindeki 

                                                             

Ahmedi Hani 

Tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip 

belirtilen yerler  hakkında bilgi edinmek ve 

bilgileri sözlü şekilde aktarmak.  



kültürel miras 

ögelerini araştırır. 

Müzesi                                        

Doğubeyazıt Evi                                                

GÖRSEL 

SANATLAR  
2. sınıf  

Öğrenme 

alanı:Kültürel 

Miras 

G.2.2.4.Müze,san

at galerisi,sanat 

atölyesi,ören yeri 

vb. mekanların 

sanat açısından 

önemini fark eder. 

Doğubeyazıt Evi                                           

Ahmedi Hani 

Müzesi                                         

Belirtilen mekanları sanatsal açıdan 

incelemekve sanatsal duyarlılığı 

geliştirmek.Kültürel mirasa sahip çıkmak. 

GÖRSEL 

SANATLAR  
4. SINIF  

ÖĞRENME 

ALANI:GÖRSE

L İletişim ve 

Biçimlendirm

e 

G.4.1.4.Deneyimle

rini farklı 

fikirler,sanat 

formları ve 

kültürel temalarla 

ilişkilendirerek 

görsel sanat 

çalışması 

oluşturur. 

     Doğubeyazıt 

Evi                                               

Ahmedi Hani 

Müzesi                                                            

Yaşadığı çevredeki kültür unsurlarını da 

harmanlayarak sanat çalışmasında 

bulunmasını sağlamak. 

GÖRSEL 

SANATLAR  
2.SINIF 

KÜLTÜREL 

MİRAS 

G.2.2.Sanat 

eserlerindeki farklı 

kültürlere ait 

motifleri inceler.                                           

G.2.2.4.Müze ,san

at galerisi ,sanat 

atölyesi,ören yeri 

vb.mekanların 

sanat açısından 

önemini ifade 

eder.                                        

G.2.2.5. Diğer 

kültürlere ait 

mimari elamanları 

açıklar. 

                                                           

Doğubeyazıt Evi                                                

Ahmedi Hani 

Müzesi 

Yaşadığı çevresinde bılunan kültürel miras 

ögelerini tanımak ve sanatsal bir yaklaşımla 

incelemek.gözlemlemek. 



GÖRSEL 

SANATLAR  
1. sınıf  

Öğrenme 

alanı : 

Kültürel Miras 

G.1.2.2.Müze,san

at galerisi,sanatçı 

atölyesi,ören 

yeri,ile ilgili 

izlenimlerini 

söyler 

                                                          

Doğubeyazıt Evi                                                

Ahmedi Hani 

Müzesi                                                                                                                         

çevresinde bulunan  tarihi .doğal ve turistlik  

yerleri keşfetmek.bilgi toplamak. 

Görsel 

Sanatlar 
1.Sınıf 

1.2.Görsel 

İletişim ve 

Biçimlendirm

e 

1.2.1.Görsel sanat 

çalışmalarında 

farklı materyal, 

malzeme, gereç 

ve teknikleri 

kullanır. 

Doğu Beyazıd Evi 

 Uygulama yaptırılırken -öğrencinin bilgi 

düzeyi ve ekonomik imkânlar ölçüsünde- oyun 

hamuru, kil, kâğıt,boyar malzeme vb.nin yanı 

sıra dijital teknolojilerden (benzer 

maketler,fotoğraf makinesi, tablet, akıllı tahta 

vb.)yararlanılması üzerinde de durulabilir. 

Görsel 

Sanatlar 
1. sınıf 

 1.4.Görsel 

İletişim 

Becerileri ve 

Kültürel Miras 

1.9.9.Üç boyutlu 

çalışma oluşturur.  
Doğu Beyazıd Evi 

Bu çalışmalar oluşturulurken kesme, 

yapıştırma, elle şekillendirme gibi teknikler 

kullanılarak origami,kil ile şekillendirme vb. 

çalışmalar oluşturulabilir. 

Çalışma yardımlaşma ile gerçekleştirilebilir. 

Görsel 

Sanatlar  
1. sınıf 

1.4.: Sanat 

Eleştirisi ve 

Estetik (S.E.E.) 

Görsel 

İletişim ve 

Biçimlendirm

e (G.İ.B.) 

1.4.Sanatın, 

kültürün bir 

parçası olduğunu 

fark eder (K.M) 

Ahmedii-i Hani 

Müzesi 

 Farklı sanat örneklerinden hareketle, sanatın 

bir milleti, toplumu veya medeniyeti 

oluşturan yerel ve 

evrensel değerler içeren kültür ürünleri 

olduğu üzerinde durulur. 



Görsel 

Sanatlar 
1.Sınıf 

1.: Sanat 

Eleştirisi ve 

Estetik (S.E.E.)     

Kültürel Miras 

(K.M.)  

1.4.3.4.Müze, 

sanat galerisi, 

sanatçı atölyesi, 

ören yeri vb. ile 

ilgili izlenimlerini 

söyler (K.M). 

Ahmedi-i Hani 

Müzesi                            

Doğu Beyazıd Evi 

Gerçekleştirilecek müze, ören yeri, sanatçı 

atölyesi ziyareti veya müze, ören yeri ile ilgili 

video, film, 

belgesel, sanal tur izletimi sonrası veya müze, 

ören yeri, sanatçı atölyesi ile ilgili görseller 

gösterildikten sonra düşüncelerini söylemeleri 

istenir. 

Görsel 

Sanatlar 
2.sınıf 

2.Görsel 

İletişim ve 

Biçimlendirm

e 

2.1.8.Günlük 

yaşamından 

esinlenerek görsel 

sanat çalışmasını 

oluşturur. 

Doğu Beyazıd Evi                        

Ahmed-i Hani 

müzesi 

Şehir Sembolleri.Her öğrenci şehir listesinden 

bir şehrin adını seçer. Seçtiği şehrin adının 

hikâyesini ve sembolünü araştırarak bulur.  

Görsel 

Sanatlar 
2.sınıf 

2.3. Sanat 

Eleştirisi ve 

Estetik 

2.2.4. Müze, sanat 

galerisi, sanat 

atölyesi, ören yeri 

vb. mekânların 

sanat açısından 

önemini ifade 

eder. 

Ahmed-iHani 

Müzesi  

“Ben Olsaydım…”?, Kimin yerinde olmak 

isterdiniz? O mekânda hangi sesleri 

duyardınız?  

Görsel 

Sanatlar 
3.sınıf 

: 3.1. Görsel 

İletişim ve 

Biçimlendirm

e  3.2. 

Kültürel Miras 

3.2.1. Sanat 

eserleri ile 

geleneksel 

sanatların farklı 

kültürleri ve 

dönemleri nasıl 

yansıttığını açıklar 

Ahmed-i Hani 

Müzesi 
3.2.1.Geometrik şekiller üzerinde durulur 

Görsel 

Sanatlar 
4.sınıf 

4.1. Görsel 

İletişim ve 

Biçimlendirm

e 

4.1.6. Farklı 

materyalleri 

kullanarak üç 

boyutlu çalışmalar 

yapar. 

Ahmed-i Hani 

Müzesi 

4.1.1.Öğrenciler hayal ettikleri mimari 

eserlerini fon kartonlarından kesip 

yapıştırarak gerçekleştirirler 



Görsel 

Sanatlar 
1.Sınıf 

1.: Sanat 

Eleştirisi ve 

Estetik (S.E.E.)     

Kültürel Miras 

(K.M.)  

1.4.3.4.Müze, 

sanat galerisi, 

sanatçı atölyesi, 

ören yeri vb. ile 

ilgili izlenimlerini 

söyler (K.M). 

Eğitim Tarihi 

Müzesi                               

15 Temmuz 

Lisesi 

Gerçekleştirilecek müze, ören yeri, sanatçı 

atölyesi ziyareti veya müze, ören yeri ile ilgili 

video, film, 

belgesel, sanal tur izletimi sonrası veya müze, 

ören yeri, sanatçı atölyesi ile ilgili görseller 

gösterildikten sonra düşüncelerini söylemeleri 

istenir. 

Görsel 

Sanatlar 
5.sınıf 

5.2.Kültürel 

Miras 

G.5.2.3.Müzeler 

ile görsel sanatları 

ilişkilendirir Müze, 

müze türleri ve 

müzelerin kültürel 

mirasa katkıları 

üzerinde durulur 

Eğitim Tarihi 

Müzesi                                

5.2.3.1.Yöresindeki kültürel mekânları 

araştırır.Bulunduğun yörenin kaç tane müzesi 

var.Müze gezisi yapılır. 

Görsel 

Sanatlar 
8.sınıf 

8.2.1.Kültürel 

Miras 

8.2.3Dönem,üslup

,kullanılan 

malzemelere göre 

sanat eserlerinin 

özeliklerini 

karşılaştırır 

Eğitim Tarihi 

Müzesi                                

8.2.3.1.Müzelerimizi Tanıtıyoruz” Müze 

çeşitlerinden (sanat, tarih, arkeoloji, 

etnografya, bilim, teknoloji, basın, açık hava 

müzeleri ve askerî müzeler) herhangi biri 

tercih edilerek müzenin içeriğine ilişkin 

kurumsal kimlik çalışması (amblem, dosya 

kapağı, broşür,kolaj çalışması) yapılabilir. 

GELENEKS

EL TÜRK EL 

SANATLARI 

10. SINIF 

GELENEKSEL 

TÜRK GİYİSİ 

SANATLARI 

3. TAKILAR Giysi 

üzerine takılan 

aksesuarları 

araştırmak 

Doğu Beyazıt 

Kent Evi                  

Ahmed-i Hani 

müzesi 

Doğu Beyazıt Kent Evi Ve Müzesinde bulunan 

yöresel ve geleneksel takıları incelemek. 

GELENEKS

EL TÜRK EL 

SANATLARI 

10.SINIF 

GELENEKSEL 

TÜRK GİYİSİ 

SANATLARI 

1.2. Osmanlı'da 

Kadın Giyimi 

Osmanlı dönemi 

yöresel kıyafetleri 

araştırır. 

Doğu Beyazıt 

Kent Evi                 

Ahmed-i Hani 

müzesi 

Doğu Beyazıt Kent Evi Ve Müzesinde bulunan 

bal mumu heykellerine giydirilen yöresel 

giyisileri incelemek. 



SOSYAL 

BİLGİLER 
4.SINIF 

ÜNİTE :KÜLTÜ

R VE MİRAS 

SB.4.2.2.Ailesi ve 

çevresindeki milli 

kültürü yansıtan 

ögeleri araştırarak 

örnekler verir. 

  Doğubeyazıt Evi                                           

Ahmedi Hani 

Müzesi                                                                   

Çevresindeki kültür unsurları gezerek 

öğrenir.Öğrendiklerini yazılı ve sözlü olarak 

ifade eder. 

SOSYAL 

BİLGİLER  
4.SINIF 

ÜNİTE :BİLİM,

TEKNOLOJİ VE 

TOPLUM 

SB.4.4.3.Teknoloji

k ürünlerin 

geçmişteki ve 

bugünkü 

kullnımlarını 

karşılaştırır. 

EĞİTİM TARİHİ 

MÜZESİ 

burada bulunan nostaljik ürünleri incelemek 

ve günümüzdekilerle karşılaştırmak. 

FELSEFE 11. SINIF 3. ÜNİTE 

11.3.3. Örnek 

felsefi 

metinlerden 

hareketle 15. 

yüzyıl-17. yüzyıl 

filozoflarının 

felsefi görüşlerini 

analiz eder. 

AHMED-İ HANİ 

MÜZESİ 

Ahmed-i Hani  Müzesi hakkında bilgi edinmek 

ve yerinde inceleme sağlayarak mekanda 

sergilenen yazılarda felsefe etkisini 

gözlemlemek. 

FELSEFE 10. SINIF 4. ÜNİTE 
10.4.1. Felsefi bir 

metni analiz eder. 

AHMED-İ HANİ 

MÜZESİ 

Ahmed-i Hani  Müzesi hakkında bilgi edinmek 

ve yerinde inceleme sağlayarak mekanda 

sergilenen yazılarda felsefe etkisini 

gözlemlemek. 

FELSEFE 10.SINIF 3. ÜNİTE 

10.3.7. Sanat 

felsefesinin 

konusunu ve 

problemlerini 

açıklar. 

Eğitim Tarihi 

Müzesi 

Türk sanatının özellikleri ekseninde sanat 

eserinde bulunması gereken nitelikleri 

belirlemek 

FELSEFE 10. SINIF 4. ÜNİTE 
10.4.1. Felsefi bir 

metni analiz eder. 

Eğitim Tarihi 

Müzesi 

Eğitim Tarihi Müzesi hakkında bilgi edinmek 

ve yerinde inceleme sağlayarak mekanda 

sergilenen yazılarla felsefe ilişkisi kurmak 



FEN 

BİLİMLERİ 
4. SINIF 

ÜNİTE :AYDIN

LATMA VE 

SES 

TEKNOLOJİLE

Rİ 

F.4.5.1.1.Geçmişte 

ve günümüzde 

kullanılan 

aydınlatma 

araçlarını 

karşıltırır.                

F.4.5.4.1.Geçmişte 

ve günümüzde 

kullanılan ses 

teknolajilerini 

araştırır. 

EĞİTİM TARİHİ 

MÜZESİ 

Eğitim tarihi müzesini gezerek orada bulunan 

teknolojik ürünleri gözlemler.Günümüzde 

kullanılan modern ürünlerle karşılaştırır. 

SOSYAL 

BİLGİLER  
4.SINIF 

KÜLTÜREL 

MİRAS 

SB.4.2.1.Sözlü,yazı

lı,görsel kaynaklar 

ve nesnelerden 

yararlanarak 

ailesinin 

geçmişine dair 

soyagacı oluşturur                                 

SB.4.2.2.Ailesi ve 

çevresindeki milli 

kültürü yansıtan 

ögeleri araştırarak 

örnekler verir. 

Eğitim TARİHİ 

MÜZESİ                                            

Huzur Evi 

Huzur evini ziyater ederek yaşlılarla röportaj 

yapmak,sözlü tarih yöntemiyle geçmişi 

öğrenmek.                                           Müze 

ziyaretiyle orada bulunan nostaljik araçlarla 

geçmişe yolculuk etmek. 

HAYAT 

BİLGİSİ  
1.SINIF 

ÜNİTE :ÜLKE

MİZDE HAYAT  

1.5.2. Yakın 

çevresindeki 

tarihi,doğal ve 

tursitlik yerleri 

fark eder.                                                       

                                                             

Doğubeyazıt Evi                                                

Ahmedi Hani 

Müzesi                                                                     

çevresinde bulunan  tarihi .doğal ve turistlik  

yerleri keşfetmek.bilgi toplamak. 

alan gezisi                  

bütünleştir

ilmiş 

türkçe dil 

etkinliği 

okulönce

si                            

4-5 yaş 

sosyal 

duygusal alan 

K 9: Farklı kültürel 

özellikleri açıklar. 
doğu beyazıt evi 

kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri 

gözlemleyip belli başlı özelliklerini belirtmek. 



alan gezisi 

-

bütünleştir

ilmiş sanat 

etkinliği -

Türkçe dil 

etkinliği 

okulönce

si                            

4-5 yaş 

sosyal 

duygusal alan 

K 13: Estetik 

değerleri korur. 
doğu beyazıt evi çevresindeki güzelliklere değer vermek 

alan gezisi 

-

bütünleştir

ilmiş sanat 

etkinliği -

Türkçe dil 

etkinliği 

okulönce

si                            

4-5 yaş 

sosyal 

duygusal alan 

K 14: Sanat 

eserlerinin 

değerini fark eder 

doğu beyazıt evi 
sanat eserleriyle ilgili duygularını açıklamak ve 

sanat eserlerinin korunmasında özenli olmak 

alan gezisi 

-

bütünleştir

ilmiş sanat 

etkinliği -

Türkçe dil 

etkinliği 

okulönce

si                            

4-5 yaş 

dil alanı 
K 10: Görsel 

materyalleri okur. 
doğu beyazıt evi 

görsel materyalleri inceleme-açıklama ve 

materyalle ilgili soru sorabilme ya da sorulan 

sorulara uygun cevaplar verebilme. 

   

SOSYOLOJI 

   

12.SINIF 

     UNITE 5 

TOPLUM VE 

KULTUR 

 32- KULTURUN  

OGELERINI ANALIZ 

EDER. 

  DOGUBEYAZIT 

KULTUR EVI 

  ILIMIZIN ESKI KULT OGELERININ FARKINA 

VARMAK VE OGRENMEK. 

BEBEK 11.SINIF 
KİTRE BEBEK 

GİYİSİSİ 

1.1. Yöresel 

Kıyafetler Kitre 

bebeği yöreye 

göre çeşitlerini 

araştırır. 

Doğu Beyazıt 

Kent Evi               

Ahmed-i Hani 

müzesi  

Doğu Beyazıt Kent Evi Ve Müzesinde bulunan 

kitre bebekleri inceler, Ağrı  yöresine ait kitre 

bebek giydirmeleri tanır. 

İngilizce  9.sınıf  
2. Ünite/ MY 

Environment 

E9.2.S2. Students 

will be able to 

compare people, 

places and objects 

around them. 

Doğubeyazıt Evi 

Doğubeyazıt evindeki objeleri karşılaştırır. 

Yöresel kıyafetler ve insanlarla şimdiki 

kıyafetleri karşılaştırır. 



İngilizce  10. sınıf 
4. Ünite/ 

Traditions 

E10.4.R1. 

Students will be 

able to answer 

the questions 

about short texts 

on social, 

educational, and 

technological lives 

of people in the 

past around the 

world.  

Doğubeyazıt Evi  

Öğrenciler doğubeyazıt evinde yer alan 

fotoğrafları inceler görselelri inceler ve 

geçmişdeki insanların yaşamları , gelenek ve 

görenekleri hakkında yazar. 

      

FELSEFE 10. SINIF 3. ÜNİTE 

10.3.3. Bilim 

felsefesinin 

konusunu ve 

problemlerini 

açıklar. 

Bilim Ve Sanat 

Merkezi 

Bilimsel açıdan önemli bir mekan olan Bilim 

Ve Sanat Merkezi’nde kullanılan bilimsel 

yöntemleri incelemek. 

 

tarih 9.Sınıf 

2.Ünite/İnsanl

ığın İlk 

Dönemleri 

9.2.3.İlk Çağ'da 

yeryüzündeki belli 

başlı medeniyet 

havzalarını tanır 

Karagöz Kilisesi 

Urartular'ın mezar olarak inşa ettiği ve antik 

mimari izleri taşıyan, sonrasında Hristiyanlığın 

ortaya çıkmasıyla yer altı kilisesi olarak 

kullanılan bu tarihi mekan hakkında detaylı 

bilgi edinmek ve sözlü olarak aktarmak 

tarih 11. sınıf 

6. Ünite/ 

Türklerde 

Sanat 

6.3.Osmanlı 

Sanatının kendine 

has özelliklerini 

analiz eder. 

İshak Paşa Sarayı 

Tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip 

İshak Paşa Sarayı hakkında bilgi edinmek ve 

bilgileri sözlü şekilde aktarmak. 

tarih 11. sınıf 

6. Ünite/ 

Türklerde 

Sanat 

6.3. Osmanlı 

sanatının kendine 

has özelliklerini 

analiz eder. 

Hamur Kümbeti 

Tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip 

Hamur Kümbet'i hakkında bilgi edinmek ve 

bilgileri sözlü şekilde aktarmak. 

DİNLER 

TARİHİ 
12. SINIF 2.ÜNİTE 

3.İslamiyet’in 

ibadetlerini ve 

dini merasimlerini 

tanır 

TOPRAKKALE 

CAMİ 

Dini açıdan öneme sahip Toprakkale Cami 

hakkında bilgi edinerek yerinde gözlemle cami 

yapılan ibadetler hakkında bilgi sahibi olmak. 



DİNLER 

TARİHİ 
12.SINIF 1. ÜNİTE 

6.Dinler hakkında 

bilgi sahibi 

olmanın İslam’ı 

anlamadaki 

rolünü fark eder 

KARAGÖZ 

KİLİSESİ 

Tarihi açıdan öenme sahip Karagöz Kilisesi 

hakkında bilgi sahibi olarak sunum yapmak 

DİNLER 

TARİHİ 
12.SINIF 2.ÜNİTE 

1.İslamiyet’in 

doğuşu ve gelişimi 

ile ilgil, tarihi 

süreci açıklar 

HAMUR 

KÜMBETİ 

Tarihi ve dini açıdan öneme sahip olan Hamur 

Kümbeti ile İslam’da ecdada verilen değer 

hakkında bilgi sahibi olmak ve gözlemlemek. 

DİNLER 

TARİHİ 
12.SINIF 1.ÜNİTE 

5.Dinler tarihinin 

temel kaynaklarını 

tanır 

İSHAK PAŞA 

SARAYI 

Dini ve tarihi açıdan büyük öneme sahip olan 

İshak Paşa Saryı’ndaki dinin izlerini 

gözlemlemek 

TARİH 9. SINIF 1. ÜNİTE 

9.1.1. Bir 

araştırma alanı ve 

bilim dalı olarak 

tarihin konusunu 

kapsamını ve 

diğer bilim dalları 

ile  ilişkisini 

açıklar. 

Ahmed-i Hani 

Türbesi 

Tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip 

Ahmed-i Hani Türbesi hakkında bilgi edinmek 

ve orada yer alan mezar taşlarına yer alan 

yazılar  ile Paleografya  bilimini ilişkilendirerek 

bilgi kazandırmak. 

TARİH 9.SINIF 1. ÜNİTE 

9.1.1. Bir 

araştırma alanı ve 

bilim dalı olarak 

tarihin konusunu 

kapsamını ve 

diğer bilim dalları 

ile  ilişkisini 

açıklar. 

İshak Paşa Sarayı 

Osmanlı Devleti’nin en önemli yapılarından 

olan İshak Paşa Sarayı hakkında bilgi sahibi 

olunmasını sağlayarak Tarih bilimine yardımcı 

bilim dalları ile ilişkilendirmek. 

SEÇMELİ 

TARİH 
11. SINIF 6. ÜNİTE 

6.3. Osmanlı 

Sanatının kendine 

has özelliklerini 

analiz eder. 

İshak Paşa Sarayı 

Osmanlı Devleti’nin en önemli yapılarından 

olan İshak Paşa Sarayı hakkında bilgi sahibi 

olunmasını sağlayarak Osmanlı sanatının 

kavranması amacıyla görsellerden faydalanılır. 



SEÇMELİ 

TARİH 
11. SINIF 6. ÜNİTE 

6.5. Türklerde 

Sana Kültürel 

mirasın korunması 

ve geleceğe 

aktarılmasının 

önemini kavrar. 

İshak Paşa Sarayı 

Osmanlı Devleti’nin en önemli yapılarından 

olan İshak Paşa Sarayı hakkında bilgi sahibi 

olunmasını sağlayarak kültürel mirasın 

korunması ve onun geleceğe aktarılmasının 

önemi üzerinde durulur. 

SEÇMELİ 

TARİH 
11. SINIF 6. ÜNİTE 

6.3. Osmanlı 

Sanatının kendine 

has özelliklerini 

analiz eder.a. 

Hüküm sürdüğü 

coğrafyadaki 

kültür ve sanat 

üzerinde 

durulur.b. 

Dönemin güzel 

sanatları ve 

sanatsal çeşitliliği 

örnekler(müzik, 

edebiyat , görsel 

sanatlar vb. ) 

üzerinden ele 

alınır. 

Hamur Kümbeti 

Yaklaşık olarak 1812-1813 yıllarında yapıldığı 

bilinen Kümbet ile Osmanlı sanatının 

inceliklerinin öğrenci tarafından görülmesi 

sağlanır. 

SEÇMELİ 

TARİH 
11. SINIF 6. ÜNİTE 

6.5. Türklerde 

Sanat Kültürel 

mirasın korunması 

ve geleceğe  

aktarılmasının 

önemini kavrar. 

Hamur Kümbeti 

Yaklaşık olarak 1812-1813 yıllarında yapıldığı 

bilinen Kümbet hakkında bilgi sahibi olunması 

sağlanarak kültürel mirasın korunması ve 

onun geleceğe aktarılmasının önemi üzerinde 

durulur. 

tarih 10. sınıf 

4. Ünite/ 

Beylikten 

Devlet'e 

Osmanlı 

Medeniyeti 

10.4.4.Osmanlı 

Coğrafyasında 

zanaat,sanat ve 

kültür faaliyetleri 

ile bunlara bağlı 

olarak sosyal 

hayatta meydana 

Hamur Kümbeti 

Osmanlı Dönemi'nde yapılan ve Selçuklu 

mimarisinden ve Türk kültüründen izler 

taşıyan Hamur Kümbet'i hakkında kapsamlı 

bilgi edimek ve sunum yoluyla aktarmak. 



gelen değişimleri 

analiz eder. 

tarih 11. sınıf 

6. Ünite/ 

Türklerde 

Sanat 

6.3.Osmanlı 

Sanatının kendine 

has özelliklerini 

analiz eder. 

İshak Paşa Sarayı 

Osmanlı Dönemi'nde yapılan ve Selçuklu 

mimarisinden ve Türk kültüründen izler 

taşıyan İshak Paşa Saray'ı hakkında kapsamlı 

bilgi edimek ve sunum yoluyla aktarmak. 

tarih 10. sınıf 

4. Ünite/ 

Beylikten 

Devlet'e 

Osmanlı 

Medeniyeti 

6.3.Osmanlı 

Sanatının kendine 

has özelliklerini 

analiz eder. 

Ahmed-i Hani 

Türbesi 

Osmanlı mimarisinin ilginç eserlerinden olan 

Ahmed-i Hani Türbesi  hakkında bilgi edinmek 

ve bu bilgileri yazılı şekilde aktarmak 

tarih 9.Sınıf 

2.Ünite/İnsanl

ığın İlk 

Dönemleri 

9.2.3.İlk Çağ'da 

yeryüzündeki belli 

başlı medeniyet 

havzalarını tanır 

Karagöz Kilisesi 

Urartular'ın mezar olarak inşa ettiği ve antik 

mimari izleri taşıyan, sonrasında Hristiyanlığın 

ortaya çıkmasıyla yer altı kilisesi olarak 

kullanılan bu tarihi mekan hakkında detaylı 

bilgi edinmek ve sözlü olarak aktarmak 

tarih 11. sınıf 

6. Ünite/ 

Türklerde 

Sanat 

6.3.Osmanlı 

Sanatının kendine 

has özelliklerini 

analiz eder. 

İshak Paşa Sarayı 

Tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip 

İshak Paşa Sarayı hakkında bilgi edinmek ve 

bilgileri sözlü şekilde aktarmak. 

tarih 11. sınıf 

6. Ünite/ 

Türklerde 

Sanat 

6.3. Osmanlı 

sanatının kendine 

has özelliklerini 

analiz eder. 

Hamur Kümbeti 

Tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip 

Hamur Kümbet'i hakkında bilgi edinmek ve 

bilgileri sözlü şekilde aktarmak. 

TARİH  9.SINIF 

1. ÜNİTE  

TARİH VE 

ZAMAN  

9.1.1 Bir araştırma 

alanı ve bilim dalı 

olarak tarihin 

konusunu,kapsam

ını ve diğer bilim 

KARAGÖZ 

KİLİSESİ  

Arkeoloji biliminin nasıl bir bilim dalı olduğu 

neleri incelediği hakkında bilgi sahibi 

olunmasını sağlamak. 



dallarıyla ilişkisini 

açıklar. 

TARİH  9.SINIF  

1. ÜNİTE  

TARİH VE 

ZAMAN  

9.2.3 İlk Çağ'da 

yeryüzündeki belli 

başlı medeniyet 

havzalarını tanır 

KARAGÖZ 

KİLİSESİ  

İlk Çağ'da yaşamış olan Urartular'a ait olduğu 

bilinen bu kiliseyle İlk Çağ medeniyetleri 

hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak. 

TARİH  10.SINIF  

4.ÜNİTE 

BEYLİKTEN 

DEVLETE 

OSMANLI 

MEDENİYETİ 

10.4.4 Osmanlı 

coğrafyasındaki 

zanaat, sanat ve 

kültür faaliyetleri 

ile bunlara bağlı 

olarak sosyal 

hayatta meydana 

gelen değişimleri 

analiz eder . 

TOPRAKKALE 

CAMİ 

Bu mekan ele alınarak Osmanlı Devleti'nin 

mimari anlayışı hakkında bilgi sahibi 

olunmasını sağlamak. 

SEÇMELİ 

TARİH/ 

Türk 

kültürü ve 

medeniyeti 

tarihi 

11.SINIF  

6.ÜNİTE 

TÜRKLERDE 

SANAT 

11.6.3 Osmanlı 

sanatının kendine 

has özelliklerini 

analiz eder. 

TOPRAKKALE 

CAMİ 

Bu mekan ele alınarak Osmanlı Devleti'nin 

mimari anlayışı hakkında bilgi sahibi 

olunmasını sağlamak. 

TARİH  10. sınıf 

4.ÜNİTE 

BEYLİKTEN 

DEVLETE 

OSMANLI 

MEDENİYETİ 

10.4.4 Osmanlı 

coğrafyasındaki 

zanaat, sanat ve 

kültür faaliyetleri 

ile bunlara bağlı 

olarak sosyal 

hayatta meydana 

gelen değişimleri 

analiz eder . 

HAMUR 

KÜMBETİ 

Bu mekan ele alınarak Osmanlı Devleti'nin 

mimari anlayışı ve dini mimarisi hakkında bilgi 

sahibi olunmasını sağlamak. 



TARİH  10.SINIF  

1.ÜNİTE 

YERLEŞME VE 

DEVLETLEŞME 

SÜRECİNDE 

SELÇUKLU 

TÜRKİYESİ 

10.1.4 Türklerin 

Anadolu'da 

devletleşme 

sürecini etkileyen 

faktörleri açıklar. 

HAMUR 

KÜMBETİ 

Bu mekan ele alınarak Osmanlı Devleti'nin 

mimari anlayışı ve dini mimarisi hakkında bilgi 

sahibi olunmasını sağlamak. 

SEÇMELİ 

TARİH 

/Türk 

kültürü ve 

medeniyeti 

tarihi 

11. sınıf 

6.ÜNİTE 

TÜRKLERDE 

SANAT 

11.6.2 İslamiyet'in 

kabulü ile birlikte 

Türk- İslam 

devletlerinde 

sanat sanat 

anlayışında 

meydana gelen 

değişim ve 

gelişimi kavrar. 

HAMUR 

KÜMBETİ 

Bu mekan ile kümbetin ne olduğu nasıl bir 

mimari yapı olduğu hakkında bilgi sahibi 

olunmasını sağlamak. Kümbetin dönemsel 

olarak gelişimi hakkında bilgi sahibi 

olunmasını sağlamak. 

SEÇMELİ 

TARİH/ 

Türk 

kültürü ve 

medeniyeti 

tarihi 

11. sınıf 

6.ÜNİTE 

TÜRKLERDE 

SANAT 

11.6.3 Osmanlı 

sanatının kendine 

has özelliklerini 

analiz eder. 

HAMUR 

KÜMBETİ 

Bu mekanla Osmanlı dönemi mimari anlayışı 

ile kümbetin diğer dönemlerle Osmanlı 

dönemine kadarki gelişimi hakkında bilgi 

sahibi olunmasını sağlamak 

TARİH  10.SINIF  

4.ÜNİTE 

BEYLİKTEN 

DEVLETE 

OSMANLI 

MEDENİYETİ 

10.4.4 Osmanlı 

coğrafyasındaki 

zanaat, sanat ve 

kültür faaliyetleri 

ile bunlara bağlı 

olarak sosyal 

hayatta meydana 

gelen değişimleri 

analiz eder . 

İSHAK PAŞA 

SARAYI 

Bu mekanla Osmanlı dönemi mimari anlayışı 

ve Osmanlı dönemindeki el sanatları hakkında 

bilgi sahibi olunmasını sağlamak. 



TARİH  10.SINIF  

6.ÜNİTE 

SULTAN VE 

OSMANLI 

MERKEZ 

TEŞKİLATI 

10.6.1 Topkapı 

Sarayı'nın devlet 

idaresinin yanısıra 

devlet adamı 

yetiştirilmesinde 

ve şehir 

kültürünün 

gelişmesindeki 

rollerini analiz 

eder. 

İSHAK PAŞA 

SARAYI 

Bu mekanla saray kavramının ne olduğu 

konusunda sarayların bölümleri, yapısal 

özellikleri hakkında bilgi sahibi olunmasını 

sağlamak. Divan-ı Hümayun 'un yapısını , nasıl 

bir kurum olduğunu anlatmak ve bilgi sahibi 

olunmasını sağlamak. 

SEÇMELİ 

TARİH 

/Türk 

kültürü ve 

medeniyeti 

tarihi 

11.SINIF  

6.ÜNİTE 

TÜRKLERDE 

SANAT 

11.6.3 Osmanlı 

sanatının kendine 

has özelliklerini 

analiz eder. 

İSHAK PAŞA 

SARAYI 

Bu mekanla Osmanlı sanatı hakkında bilgi 

sahibi olunmasını sağlamak. 

TARİH  9.SINIF 

1.ÜNİTE 

TARİH VE 

ZAMAN 

9.1.1 Bİr araştırma 

alanı ve bilim dalı 

olarak tarihin 

konusunu,kapsam

ını ve diğer bilim 

dallarıyla ilişkisini 

açıklar. 

TOKLUCA KALESİ 

Bu mekanla arkeoloji biliminin nasıl bir bilim 

dalı olduğunu neleri incelediği hakkında bilgi 

sahibi olunmasını sağlamak 

COĞRAFYA 12.SINIF 
BEŞERÎ 

SİSTEMLER 

12.2.14. 

Türkiye'deki doğal 

ve kültürel 

sembollerin 

mekânla ilişkisini 

açıklar. 

İshak Paşa Sarayı 

Saraydaki sembol vb unsurlardan yola 

çıkılarak kültürel değerler ile bağlantısı 

sağlanır. 

COĞRAFYA 12.SINIF 
BEŞERÎ 

SİSTEMLER 

12.2.14. 

Türkiye'deki doğal 

ve kültürel 

sembollerin 

mekânla ilişkisini 

açıklar. 

Hamur Kümbeti 
Mekandan  yola çıkılarak kültürel değerler ile 

bağlantısı sağlanır. 



COĞRAFYA 11.SINIF 

KÜRESEL 

ORTAM: 

BÖLGELER VE 

ÜLKELER 

11.3.4. Türkiye’nin 

tarih boyunca 

medeniyetler 

merkezi olmasını 

konumu açısından 

değerlendirir. 

Hamur Kümbeti 
Görseller elde edilerek ülkemizin tanıtımına 

yönelik afiş veya broşür çalışmaları yapılabilir 

COĞRAFYA 11.SINIF 

KÜRESEL 

ORTAM: 

BÖLGELER VE 

ÜLKELER 

11.3.4. Türkiye’nin 

tarih boyunca 

medeniyetler 

merkezi olmasını 

konumu açısından 

değerlendirir. 

İshak Paşa Sarayı 

İshak Paşa Sarayı’ndan yola çıkılarak ülkemizin 

tanıtımına yönelik afiş veya broşür çalışmaları 

yapılabilir 

TEMEL 

DİNİ 

BİLGİLER 

9.SINIF 5.ÜNİTE 

7.Ziyaret adabını 

ayet ve hadislerle 

açıklar 

AHMED-İ HANİ 

TÜRBESİ 

Dini açıdan öneme sahip olan Ahmed-i Hani 

Türbesi’nde türbe adabını yerinde uygulamalı 

olarak öğrenmek. 

DKAB 6. SINIF 5. ÜNİTE 

6.5.1. Toplumuzu 

birleştiren temel 

değerleri fark 

eder. 

AHMED-İ HANİ 

TÜRBESİ 

Tarihi ve dini açıdan büyük öneme sahip 

Ahmed-i Hani Türbesi hakkında bilgi edinmek 

ve yerinde inceleme sağlayarak mekanda 

dinin etkisini gözlemlemek. 

DKAB 5.SINIF 5. ÜNİTE 

5.5.1. 

Mimarimizde yer 

alan dini motifleri 

inceler. 

AHMED-İ HANİ 

TÜRBESİ 

Tarihi ve dini açıdan büyük öneme sahip 

Ahmed-i Hani Türbesi hakkında bilgi edinmek 

ve yerinde inceleme sağlayarak mekanda 

dinin etkisini gözlemlemek. 

DKAB 5.SINIF 5. ÜNİTE 

5.5.1. 

Mimarimizde yer 

alan dini motifleri 

inceler 

İSHAK PAŞA 

SARAYI 

Osmanlı Dönemi’nin önemli mimari 

yapılarından biri olan İshak Paşa Sarayı 

hakkında bilgi sahibi olmak ve dinin etkilerini 

gözlemlemek. 

DKAB 5.SINIF 5. ÜNİTE 

5.5.1. 

Mimarimizde yer 

alan dini motifleri 

inceler 

HAMUR 

KÜMBETİ 

Hamur Kümbeti hakkında bilgi edinip yapılış 

amacı ve mimari yapısı hakkında bilgi sahibi 

olmak. 

DKAB 6. SINIF 5. ÜNİTE 6.5.1. Toplumuzu 

birleştiren temel 

HAMUR 

KÜMBETİ 

Hamur Kümbeti hakkında bilgi edinerek 

ecdada verilen değerin farkına varmak. 



değerleri fark 

eder. 

DKAB 7. SINIF 5. ÜNİTE 

7.5.1. Dinin farklı 

yorum biçimleri 

olabileceğinin 

farkına varır. 

KARAGÖZ 

KİLİSESİ 

Karagöz Kilisesi hakkında bilgi sahibi olunarak 

sunum yoluyla aktarmak. 

DKAB 5.SINIF 5. ÜNİTE 

5.5.1. 

Mimarimizde yer 

alan dini motifleri 

inceler. 

TOPRAK KALE 

CAMİ 

Dini açıdan öneme sahip Toprak Kale Cami  

hakkında bilgi edinmek ve sunum yoluyla 

aktarmak. 

DKAB 6. SINIF 2. ÜNİTE 

6.2.1. İslam’da 

namaz ibadetinin  

önemini, ayet ve 

hadislerden 

örneklerle açıklar. 

TOPRAK KALE 

CAMİ 

Dini açıdan öneme sahip Toprak Kale Cami  

hakkında bilgi edinmek ve sunum yoluyla 

aktarmak. 

DKAB 6. SINIF 2. ÜNİTE 

6.2.1. İslam’da 

namaz ibadetinin  

önemini, ayet ve 

hadislerden 

örneklerle açıklar. 

BAYEZİD CAMİ 

Dini açıdan öneme sahip Bayezid  Cami  

hakkında bilgi edinmek ve uyguayıp 

gözlemlemek. 

Din 

Kültürü ve 

Ahlak 

Bİlgisi  

5. sınıf 

5. Ünite -

ÇEVREMİZDE 

DİNİN İZLERİ  

5.5.1.  

Mimarimizde yer 

alan dinî motifleri 

inceler.   

İshak Paşa Sarayı                           

Ahmed-i Hani 

Türbesi                   

Hamur Kümbeti 

Mimarimizde yer alan dinî motiflerle ilgili 

Cami ,türbe vb. incelenir. 

Din 

Kültürü ve 

Ahlak 

Bİlgisi  

7. sınıf 

5. Ünite -

İSLAM 

DÜŞÜNCESİN

DE 

YORUMLAR 

7.5.2.  İslam 

düşüncesinde 

ortaya çıkan 

yorum biçimlerini 

sınıflandırır.    

Ahmed-i Hani 

Türbesi                

İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorumlar 

konusunusda Ahmed-i Hani'nin hayatı ve 

inaçla ilgili eserlerine yer verilir. 

Din 

Kültürü ve 

Ahlak 

Bİlgisi  

9. sınıf 
2. Ünite - DİN 

VE İSLAM 

9.2.2. İnsanın 

doğası ile din 

arasında ilişki 

kurar.   

İshak Paşa Sarayı                          

Ahmed-i Hani 

Türbesi                 

Hamur Kümbeti 

tarih boyunca insanın inanma ihtiyacının 

nedenleri Kur’an-ı Kerim’den ilgili ayetlerle 

ele alınır; dinin insan hayatındaki yeri ve 

önemi örneklerle açıklanır. 



Din 

Kültürü ve 

Ahlak 

Bİlgisi  

9. sınıf 

5. Ünite -

GÖNÜL 

COĞRAFYAMI

Z 

9.5.2. İslam 

medeniyetinin, 

dünyanın farklı 

bölgelerindeki 

etkilerini fark 

eder.  

İshak Paşa Sarayı                

Ahmed-i Hani 

Türbesi                

Hamur Kümbeti             

Toprakkale 

camii(eğitime 

uygun değildir) 

İslam medeniyetinin tarihî süreçte hayat 

bulduğu ilim ve kültür havzaları ele alınır.         

  İslam medeniyetinin bu havzalara İslam’ın 

taşınmasına öncülük eden âlimler, 

komutanlar ve tüccarlara kısaca yer verilir. 

Din 

Kültürü ve 

Ahlak 

Bİlgisi  

10. sınıf 
3. Ünite- DİN 

VE HAYAT 

10.3.2. İslam 

dininin kültür, 

sanat ve düşünce 

üzerindeki 

etkilerini analiz 

eder.  

İshak Paşa Sarayı                          

Ahmed-i Hani 

Türbesi                  

Hamur Kümbeti 

İslam dininin kültürel hayatımızın 

zenginleşmesindeki katkılarına ve İslam 

medeniyetinde öne çıkan sanat dallarına 

kısaca yer verilir.   

Din 

Kültürü ve 

Ahlak 

Bİlgisi  

12. sınıf 

1. Ünite -

İSLAM VE 

BİLİM  

12.1.3 İslam 

medeniyetinde 

öne çıkan eğitim 

ve bilim 

kurumlarını tanır.  

İshak Paşa Sarayı                              

Kurumlar; cami, mescit, mektep, medrese, 

daru’l-kurra, daru’l-hadis, beytü’l-hikme 

kütüphane, rasathane ve şifahane ile 

sınırlandırılır. 

Din 

Kültürü ve 

Ahlak 

Bİlgisi  

12. sınıf 

2. Ünite -

ANADOLU’DA 

İSLAM  

12.2.2. Dinî 

anlayış ve 

kültürümüzün 

oluşmasında etkili 

olan bazı 

şahsiyetleri tanır.  

Ahmed-i Hani 

Türbesi                 

Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında 

etkili olan şahsiyetlerin ortak değerimiz 

olduğuna değinilir. 

Din 

Kültürü Ve 

Ahlak 

Bilgisi(özel 

eğitim) 

2. 

Kademe 

İslam'da 

İbadet ve 

İbadet Yerleri 

2.3.9. Camiye ait 

bazı yapıları tanır.  

9.1. Minarenin 

camiye ait bir yapı 

olduğunu söyler.        

9.2. Minareden 

ezan okunduğunu 

söyler. 

Toprakkale camii 

Öğrenci camiye ait yapılardan biri olan 

minarenin ne olduğunu gerçek örnek 

üzerinden görür ve minarenin işlevini ifade 

eder. 

matematik 10. sınıf 

5. Ünite/ 

Dörtgenler 

Çokgenler 

10.5. Dörtgenler 

ve Çokgenler  

öğrenir. 

Ahmed-i Hani 

Türbesi 
Tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip 

Ahmed-i Hani Türbesindeki Matematiksel 



şekilleri tanmlar ve bunlarla ilgili 

hesaplamaları yapmayı öğrenir. 

matematik 10. sınıf 

5. Ünite/ 

Dörtgenler 

Çokgenler 

10.5.1.1. Çokgen 

kavramını 

açıklayarak 

işlemler yapar.   

Ahmed-i Hani 

Türbesi 

Tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip 

Ahmed-i Hani Türbesindeki Matematiksel 

şekilleri tanmlar ve bunlarla ilgili 

hesaplamaları yapmayı öğrenir. 

matematik 11. sınıf 

5. Ünite/ 

Çember ve 

Daire 

11.5. Çember ve 

Daire  öğrenir. 

Ahmed-i Hani 

Türbesi 

Tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip 

Ahmed-i Hani Türbesindeki Matematiksel 

şekilleri tanmlar ve bunlarla ilgili 

hesaplamaları yapmayı öğrenir. 

matematik 11. sınıf 

5. Ünite/ 

Çember ve 

Daire 

11.5.1. Çemberin 

Temel 

Elemanlarını 

öğrenir. 

Ahmed-i Hani 

Türbesi 

Tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip 

Ahmed-i Hani Türbesindeki Matematiksel 

şekilleri tanmlar ve bunlarla ilgili 

hesaplamaları yapmayı öğrenir. 

matematik 11. sınıf 

5. Ünite/ 

Çember ve 

Daire 

11.5.4. Dairenin 

Çevresi ve Alanı  

hesaplar. 

Ahmed-i Hani 

Türbesi 

Tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip 

Ahmed-i Hani Türbesindeki Matematiksel 

şekilleri tanmlar ve bunlarla ilgili 

hesaplamaları yapmayı öğrenir. 

matematik 11. sınıf 

5. Ünite/ 

Çember ve 

Daire 

11.5.4.1. Dairenin 

çevre ve alan 

bağıntılarını 

oluşturur.   

Ahmed-i Hani 

Türbesi 

Tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip 

Ahmed-i Hani Türbesindeki Matematiksel 

şekilleri tanmlar ve bunlarla ilgili 

hesaplamaları yapmayı öğrenir. 

matematik 11. sınıf 

6. Ünite/ 

Uzay 

Geometri 

11.6. Uzay 

Geometri  öğrenir. 

Ahmed-i Hani 

Türbesi 

Tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip 

Ahmed-i Hani Türbesindeki Matematiksel 

şekilleri tanmlar ve bunlarla ilgili 

hesaplamaları yapmayı öğrenir. 

matematik 11. sınıf 

6. Ünite/ 

Uzay 

Geometri 

11.6.1. Katı 

Cisimler  öğrenir. 

Ahmed-i Hani 

Türbesi 

Tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip 

Ahmed-i Hani Türbesindeki Matematiksel 

şekilleri tanmlar ve bunlarla ilgili 

hesaplamaları yapmayı öğrenir. 



matematik 11. sınıf 

6. Ünite/ 

Uzay 

Geometri 

11.6.1.1. Küre, dik 

dairesel silindir ve 

dik dairesel 

koninin alan ve 

hacim bağıntılarını 

oluşturarak 

işlemler yapar. 

(Gerçek hayat 

problemlerine yer 

verilir. Bilgi ve 

iletişim 

teknolojilerinden 

yararlanılır.)  

Ahmed-i Hani 

Türbesi 

Tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip 

Ahmed-i Hani Türbesindeki Matematiksel 

şekilleri tanmlar ve bunlarla ilgili 

hesaplamaları yapmayı öğrenir. 

matematik 11. sınıf 

5. Ünite/ 

Çember ve 

Daire 

11.5. Çember ve 

Daire  öğrenir. 
İshak Paşa Sarayı 

Osmanlı Dönemi'nin en önemli yaplarından 

olan İshak paşa sarayında ki Matematiksel 

şekilleri tanmlar ve bunlarla ilgili 

hesaplamaları yapmayı öğrenir. 

matematik 11. sınıf 

5. Ünite/ 

Çember ve 

Daire 

11.5.1. Çemberin 

Temel 

Elemanlarını 

öğrenir. 

İshak Paşa Sarayı 

Osmanlı Dönemi'nin en önemli yaplarından 

olan İshak paşa sarayında ki Matematiksel 

şekilleri tanmlar ve bunlarla ilgili 

hesaplamaları yapmayı öğrenir. 

matematik 11. sınıf 

5. Ünite/ 

Çember ve 

Daire 

11.5.4. Dairenin 

Çevresi ve Alanı  

hesaplar. 

İshak Paşa Sarayı 

Osmanlı Dönemi'nin en önemli yaplarından 

olan İshak paşa sarayında ki Matematiksel 

şekilleri tanmlar ve bunlarla ilgili 

hesaplamaları yapmayı öğrenir. 

matematik 11. sınıf 

5. Ünite/ 

Çember ve 

Daire 

11.5.4.1. Dairenin 

çevre ve alan 

bağıntılarını 

oluşturur.   

İshak Paşa Sarayı 

Osmanlı Dönemi'nin en önemli yaplarından 

olan İshak paşa sarayında ki Matematiksel 

şekilleri tanmlar ve bunlarla ilgili 

hesaplamaları yapmayı öğrenir. 

matematik 11. sınıf 

6. Ünite/ 

Uzay 

Geometri 

11.6. Uzay 

Geometri  öğrenir. 
İshak Paşa Sarayı 

Osmanlı Dönemi'nin en önemli yaplarından 

olan İshak paşa sarayında ki Matematiksel 

şekilleri tanmlar ve bunlarla ilgili 

hesaplamaları yapmayı öğrenir. 



matematik 11. sınıf 

6. Ünite/ 

Uzay 

Geometri 

11.6.1. Katı 

Cisimler  öğrenir. 
İshak Paşa Sarayı 

Osmanlı Dönemi'nin en önemli yaplarından 

olan İshak paşa sarayında ki Matematiksel 

şekilleri tanmlar ve bunlarla ilgili 

hesaplamaları yapmayı öğrenir. 

matematik 11. sınıf 

6. Ünite/ 

Uzay 

Geometri 

11.6.1.1. Küre, dik 

dairesel silindir ve 

dik dairesel 

koninin alan ve 

hacim bağıntılarını 

oluşturarak 

işlemler yapar. 

(Gerçek hayat 

problemlerine yer 

verilir. Bilgi ve 

iletişim 

teknolojilerinden 

yararlanılır.)  

İshak Paşa Sarayı 

Osmanlı Dönemi'nin en önemli yaplarından 

olan İshak paşa sarayında ki Matematiksel 

şekilleri tanmlar ve bunlarla ilgili 

hesaplamaları yapmayı öğrenir. 

matematik 11. sınıf 

5. Ünite/ 

Çember ve 

Daire 

11.5. Çember ve 

Daire  öğrenir. 
Hamur Kümbeti 

Osmanlı mimarisinin ilginç eserlerinden olan 

Hamur Kümbetindeki   Matematiksel şekilleri 

tanmlar ve bunlarla ilgili hesaplamaları 

yapmayı öğrenir. 

matematik 11. sınıf 

5. Ünite/ 

Çember ve 

Daire 

11.5.1. Çemberin 

Temel 

Elemanlarını 

öğrenir. 

Hamur Kümbeti 

Osmanlı mimarisinin ilginç eserlerinden olan 

Hamur Kümbetindeki   Matematiksel şekilleri 

tanmlar ve bunlarla ilgili hesaplamaları 

yapmayı öğrenir. 

matematik 11. sınıf 

5. Ünite/ 

Çember ve 

Daire 

11.5.4. Dairenin 

Çevresi ve Alanını 

hesaplar. 

Hamur Kümbeti 

Osmanlı mimarisinin ilginç eserlerinden olan 

Hamur Kümbetindeki   Matematiksel şekilleri 

tanmlar ve bunlarla ilgili hesaplamaları 

yapmayı öğrenir. 

matematik 11. sınıf 

5. Ünite/ 

Çember ve 

Daire 

11.5.4.1. Dairenin 

çevre ve alan 

bağıntılarını 

oluşturur.   

Hamur Kümbeti 

Osmanlı mimarisinin ilginç eserlerinden olan 

Hamur Kümbetindeki   Matematiksel şekilleri 

tanmlar ve bunlarla ilgili hesaplamaları 

yapmayı öğrenir. 



matematik 11. sınıf 

6. Ünite/ 

Uzay 

Geometri 

11.6. Uzay 

Geometri  öğrenir. 
Hamur Kümbeti 

Osmanlı mimarisinin ilginç eserlerinden olan 

Hamur Kümbetindeki   Matematiksel şekilleri 

tanmlar ve bunlarla ilgili hesaplamaları 

yapmayı öğrenir. 

matematik 11. sınıf 

6. Ünite/ 

Uzay 

Geometri 

11.6.1. Katı 

Cisimler  öğrenir. 
Hamur Kümbeti 

Osmanlı mimarisinin ilginç eserlerinden olan 

Hamur Kümbetindeki   Matematiksel şekilleri 

tanmlar ve bunlarla ilgili hesaplamaları 

yapmayı öğrenir. 

matematik 11. sınıf 

6. Ünite/ 

Uzay 

Geometri 

11.6.1.1. Küre, dik 

dairesel silindir ve 

dik dairesel 

koninin alan ve 

hacim bağıntılarını 

oluşturarak 

işlemler yapar. 

(Gerçek hayat 

problemlerine yer 

verilir. Bilgi ve 

iletişim 

teknolojilerinden 

yararlanılır.)  

Hamur Kümbeti 

Osmanlı mimarisinin ilginç eserlerinden olan 

Hamur Kümbetindeki   Matematiksel şekilleri 

tanmlar ve bunlarla ilgili hesaplamaları 

yapmayı öğrenir. 



Matematik

(özel 

eğitim) 

2. 

kademe 
Geometri 

2.7.1.Geometrik 

şekillerin 

özelliklerini ayırt 

eder.     1.1. 

Dairenin kenarının 

olmadığını söyler.          

1.2. Dairenin 

köşesi olmadığını 

söyler.          1.4. 

Karenin dört 

kenarını gösterir.       

1.5. Karenin dört 

kenarı olduğunu 

söyler.    1.7. 

Dikdörtgenin 

dörtkenarını 

gösterir.           1.9. 

Dikdörtgenin kısa 

kenarlarını 

gösterir.   1.10. 

Dikdörtgenin uzun 

kenarlarını 

gösterir. 

Ahmed-i Hani 

Türbesi 

Öğrenci geometrik şekillerden daire, kare ve 

dikdörtgeni türbenin tavan yapısındaki 

şekillere benzeterek öğrenmesini geneller bu 

okul dışı öğrenme ortamı öğrenmenin 

genellenmesi aşamasında kullanılabilir. 

HAYAT 

BİLGİSİ 
3.SINIF                                  

5. ÜNİTE   

ÜLKEMİZDE 

HAYAT 

3.5.3.Yakın 

çevresinde yer 

alan tarihi doğal 

ve turistlik 

yerlerin 

özelliklerini 

tanıtır.                               

İshak Paşa Sarayı                                                                                                         

Hamur Kümbeti                                             

Ahmedi Hani 

Türbesi                                                 

Tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip 

belirtilen yerler  hakkında bilgi edinmek ve 

bilgilerini yazılı şekilde aktarmak. 

HAYAT 

BİLGİSİ 

                               

1.sınıf  

5. ÜNİTE   

ÜLKEMİZDE 

HAYAT 

1.5.2.Yakın 

çevresinde tarihi 

doğal ve tursitlik 

yerlerin 

özelliklerini 

tanıtır. 

İshak Paşa Sarayı                                                                                                         

Hamur Kümbeti                                             

Ahmedi Hani 

Türbesi                                                

Tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip 

belirtilen yerler  hakkında bilgi edinmek ve 

bilgilerini yazılı şekilde aktarmak. 



HAYAT 

BİLGİSİ 
2.SINIF 

ÜLKEMİZDE 

HAYAT 

HB.2.5.6.Yakın 

çevresindeki 

kültürel miras 

ögelerini araştırır. 

Hamur Kümbeti                                                           

İshak Paşa Sarayı                                                    

Ahmedi Hani 

Türbesi                                                                                                                                                                

Tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yer edinen 

yerler hakkında bilgi sahibi olmak ve sahip 

çıkmak  

HAYAT 

BİLGİSİ  
2. SINIF 

ÜNİTE 

ÜLKEMİZDE 

HAYAT  

HB.2.5.6.Yakın 

çevresindeki 

kültürel miras 

ögelerini araştırır. 

Ahmed-i Hani 

Türbesi                                              

İshak Paşa Sarayı                                                                                                          

Hamur Kümbeti 

Tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip 

belirtilen yerler  hakkında bilgi edinmek ve 

bilgileri sözlü şekilde aktarmak.  

FEN 

BİLİMLERİ 
3.SINIF 

Canlılıar 

Dünyasına 

Yolculuk 

F.3.6.2.3.Doğal ve 

yapay çevre 

arasındaki farkı 

açıklar. 

İshak Paşa Sarayı                                                                                                                                          

Belirtilen mekanlar ziyaret edilerek doğal ve 

yapay çevrenin ayırt edici özelliklerini tespit 

eder.Örneklerini gözlemlemesini sağlamak  

GÖRSEL 

SANATLAR  
2.SINIF 

Öğrenme 

Alanı:Görsel 

İletişim ve 

Biçimlendirm

e 

G.2.1.7.Görsel 

sanat çalışmasını 

oluşturmak için 

gözleme dayalı 

çizimler yapar.              

G.2.1.9.Farklı 

materyalleri 

kullanarak üç 

boyutlu çalışmalar 

yapar. 

  İshak Paşa 

Sarayı                                             

mekanları gözlemleyerek peyzaj  veya 

natümort veya gördüklerini resmetmek 

GÖRSEL 

SANATLAR  
2. sınıf  

Öğrenme 

alanı:Kültürel 

Miras 

G.2.2.4.Müze,san

at galerisi,sanat 

atölyesi,ören yeri 

vb. mekanların 

sanat açısından 

önemini fark eder. 

İshak Paşa Sarayı                                                                           

Belirtilen mekanları sanatsal açıdan 

incelemekve sanatsal duyarlılığı 

geliştirmek.Kültürel mirasa sahip çıkmak. 

SOSYAL 

BİLGİLER 
4.SINIF 

3. ÜNİTE  

İnsanlar,yerle

rve çevreler 

SB.4.3.3.Yaşadığı 

çevresindeki doğal 

ve beşeri unsurları 

ayırt eder. 

   İshak Paşa 

Sarayı                                       

yaşadığı yerlerideki doğal ve beşeri unsurları 

birbirinden ayırt eden özellikleri 

tanımak,gözlemlemek. 



GÖRSEL 

SANATLAR  
4. SINIF  

Öğrenme 

Alanı:Görsel 

İletişim ve 

Biçimlendirm

e 

G.4.1.7.Gözleme 

dayalı çizimlerinde 

konturçizgisini ve 

gölgeleme 

tekniklerini 

kullanır.              

G.1.8.Farklı 

materyalleri 

kullanarak üç 

boyutlu çalışmalar 

yapar.                       

G.1.9.Görsel sanat 

çalışmalarını 

oluştururken 

sanat elemanlarını 

ve tasarım 

ilkelerini kullanır. 

İshak Paşa Sarayı                                                          

Belirtilen yerlere giderek gözleme dayalı 

çizimler yapmak ve bu çizimleri yaparken de  

sanat elemalarını kullanmak . 

SOSYAL 

BİLGİLER 
4.SINIF 

ÜNİTE :KÜLTÜ

R VE MİRAS 

SB.4.2.2.Ailesi ve 

çevresindeki milli 

kültürü yansıtan 

ögeleri araştırarak 

örnekler verir. 

İshak Paşa Sarayı                                                                    

Ahmedi Hani 

Türbesi                                  

Hamur Kümbeti                                                                   

Çevresindeki kültür unsurları gezerek 

öğrenir.Öğrendiklerini yazılı ve sözlü olarak 

ifade eder. 

GÖRSEL 

SANATLAR  
4. SINIF  

ÖĞRENME 

ALANI:GÖRSE

L İletişim ve 

Biçimlendirm

e 

G.4.1.4.Deneyimle

rini farklı 

fikirler,sanat 

formları ve 

kültürel temalarla 

ilişkilendirerek 

görsel sanat 

çalışması 

oluşturur. 

İshak Paşa Sarayı                                                                                                   

Yaşadığı çevredeki kültür unsurlarını da 

harmanlayarak sanat çalışmasında 

bulunmasını sağlamak. 

GÖRSEL 

SANATLAR  
4.SINIF  

ÖĞRENME 

ALANI: 

KÜLTÜREL 

MİRAS 

4.2.2.Türk 

kültürüne ve diğer 

kültürlere ait 

sanat eserleri ve 

mimari yapıların 

Karagöz Kilisesi                                                 

İshak Paşa Sarayı 

Urartular'ın mezar olarak inşa ettiği ve antik 

mimari izleri taşıyan, sonrasında Hristiyanlığın 

ortaya çıkmasıyla yer altı kilisesi olarak 

kullanılan bu tarihi mekan hakkında detaylı 

bilgi edinmek  ve ilk kez Avrupai tarzda inşa 



belirgin 

özelliklerini 

karşılaştırır. 

edilen ilk kez merkezi sistemle ısıtılan mimari 

yapısıyla gözbebeği durumundaki sarayı 

tanımak ve bu iki yapıyı karşılaştırmak. 

GÖRSEL 

SANATLAR  
2. SINIF 

ÖĞRENME 

ALANI :GÖRSE

L İLETİŞİM VE 

BİÇİMLENDİR

ME 

G.2.1.7.Görsel 

sanat çalışmasını 

oluşturmak için 

gözleme dayalı 

çizimler yapar. 

Ahmed-i Hani 

Türbesi 

Tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip 

Ahmed-i Hani Türbesi hakkında bilgi edinmek 

ve bilgilerini yazılı şekilde aktarmak. 

GÖRSEL 

SANATLAR  
2.SINIF 

KÜLTÜREL 

MİRAS 

G.2.2.Sanat 

eserlerindeki farklı 

kültürlere ait 

motifleri inceler.                                           

G.2.2.4.Müze ,san

at galerisi ,sanat 

atölyesi,ören yeri 

vb.mekanların 

sanat açısından 

önemini ifade 

eder.                                        

G.2.2.5. Diğer 

kültürlere ait 

mimari elamanları 

açıklar. 

İshak Paşa Sarayı                                                    

Karagöz Kilisesi                                                                 

Yaşadığı çevresinde bılunan kültürel miras 

ögelerini tanımak ve sanatsal bir yaklaşımla 

incelemek.gözlemlemek. 

GÖRSEL 

SANATLAR  
1. sınıf  

Öğrenme 

alanı : 

Kültürel Miras 

G.1.2.2.Müze,san

at galerisi,sanatçı 

atölyesi,ören 

yeri,ile ilgili 

izlenimlerini 

söyler 

İshak Paşa Sarayı                                                    

Karagöz Kilisesi                                                                                                           

Ahmedi Hani 

Türbesi                                                                            

çevresinde bulunan  tarihi .doğal ve turistlik  

yerleri keşfetmek.bilgi toplamak. 

Görsel 

Sanatlar 
1.Sınıf 

1.Görsel 

İletişim ve 

Biçimlendirm

e/Kültürel 

Miras 

1.1.1.sanatın bir 

kültürün parçası 

olduğunu fark 

eder. 

İshak Paşa 

Sarayı/Hamur 

Kümbeti/Toprak 

Kale Camii 

Sanatın bir milleti.toplumu veya medeniyeti 

oluşturan yerel ve evrensel değerler içeren 

kültür ürünleri olduğu üzerinde durulur. 



Görsel 

Sanatlar 
1. sınıf 

 1.4.Görsel 

İletişim 

Becerileri ve 

Kültürel Miras 

1.9.9.Üç boyutlu 

çalışma oluşturur.  

Ahmed-i Hani 

Türbesi             

İshak Paşa Sarayı 

Bu çalışmalar oluşturulurken kesme, 

yapıştırma, elle şekillendirme gibi teknikler 

kullanılarak origami,kil ile şekillendirme vb. 

çalışmalar oluşturulabilir. 

Çalışma yardımlaşma ile gerçekleştirilebilir. 

Görsel 

Sanatlar  
1. sınıf 

1.4.: Sanat 

Eleştirisi ve 

Estetik (S.E.E.) 

Görsel 

İletişim ve 

Biçimlendirm

e (G.İ.B.) 

1.4.Sanatın, 

kültürün bir 

parçası olduğunu 

fark eder (K.M) 

İshak Paşa Sarayı                      

Ahmedii-i Hani 

Türbesi  

 Farklı sanat örneklerinden hareketle, sanatın 

bir milleti, toplumu veya medeniyeti 

oluşturan yerel ve 

evrensel değerler içeren kültür ürünleri 

olduğu üzerinde durulur. 

Görsel 

Sanatlar  
1. sınıf 

1.Sanat 

Eleştirisi ve 

Estetik (S.E.E.)     

Görsel 

İletişim ve 

Biçimlendirm

e (G.İ.B.)   

1.4.3.3. Duygu ve 

düşüncelerini 

görsel sanat 

çalışmasına 

yansıtır.  

Tokluca Kalesi 

Doğadaki değişiklikler üzerinde gözlemler 

yaptırılarak konuşturulur. Bu gözlemler 

sonucu doğa ile ilgili duygu ve düşüncelerini 

görsel olarak ifade etmeleri istenir.  

Görsel 

Sanatlar 
1.Sınıf 

1.: Sanat 

Eleştirisi ve 

Estetik (S.E.E.)     

Kültürel Miras 

(K.M.)  

1.4.3.4.Müze, 

sanat galerisi, 

sanatçı atölyesi, 

ören yeri vb. ile 

ilgili izlenimlerini 

söyler (K.M). 

İshak Paşa Sarayı                         

Ahmedi-i Hani 

Türbesi                                              

Hamur Kümbeti 

Gerçekleştirilecek müze, ören yeri, sanatçı 

atölyesi ziyareti veya müze, ören yeri ile ilgili 

video, film, 

belgesel, sanal tur izletimi sonrası veya müze, 

ören yeri, sanatçı atölyesi ile ilgili görseller 

gösterildikten sonra düşüncelerini söylemeleri 

istenir. 

Görsel 

Sanatlar 
2. sınıf 

2.Görsel 

İletişim ve 

Biçimlendirm

e 

2.1.6. Görsel 

sanat 

çalışmasında ölçü 

ve oran-orantıya 

göre objeleri 

yerleştirir.              

Girik Tepe 

“Hayalimdeki Yer”Öğrenciler gruplara ayrılır. 

Hayallerindeki oyun bahçesi ya da herhangi 

bir mekanı çeşitli kutular ve karton rulolar 

(kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı, alüminyum folyo, 

streç film ruloları gibi) oluşturmak üzere 

hazırlık yaparlar. Büyük bir fon kartonu 

üzerine büyüklü küçüklü, uzunlu kısalı karton 

kutularla binaları oluştururlar.  



Görsel 

Sanatlar 
2.sınıf 

2.Görsel 

İletişim ve 

Biçimlendirm

e 

2.1.8.Günlük 

yaşamından 

esinlenerek görsel 

sanat çalışmasını 

oluşturur. 

İshak Paşa Sray                                   

Ahmed-i Hani 

Türbesi 

Şehir Sembolleri.Her öğrenci şehir listesinden 

bir şehrin adını seçer. Seçtiği şehrin adının 

hikâyesini ve sembolünü araştırarak bulur.  

Görsel 

Sanatlar 
2.sınıf 

2.2. Kültürel 

Miras 

2.2.1.Farklı 

kültürlere ait 

motifleri belirler. 

(K.M) 

Karagöz Kilisesi 
Yakın çevresindeki kültürel miras ögelerine 

örnekler verir 

Görsel 

Sanatlar 
2.sınıf 

2.2. Kültürel 

Miras 

2.2.2.Türk 

kültürüne ait 

mimari elemanları 

tanır.  

Ahmed-i  Hani 

Türbesi/İshak 

Paşa 

Sarayı/Toprakkal

e Camii/Hamur 

Kümbeti 

Sanat eserlerindeki farklı kültürlere ait 

motifleri inceler 

Görsel 

Sanatlar 
2.sınıf 

2.3. Sanat 

Eleştirisi ve 

Estetik 

2.2.4. Müze, sanat 

galerisi, sanat 

atölyesi, ören yeri 

vb. mekânların 

sanat açısından 

önemini ifade 

eder. 

İshak Paşa Sarayı                            

Ahmed-iHani  

Türbesi 

“Ben Olsaydım…”?, Kimin yerinde olmak 

isterdiniz? O mekânda hangi sesleri 

duyardınız?  

Görsel 

Sanatlar 
3.sınıf 

3.1. Görsel 

İletişim ve 

Biçimlendirm

e 

3.1.6.Ekleme ve 

çıkarma yoluyla 

farklı malzemeleri 

kullanarak üç 

boyutlu çalışmalar 

yapar 

Ahmed-i  Hani 

Türbesi/İshak 

Paşa 

Sarayı/Toprakkal

e Camii/Hamur 

Kümbeti 

3.1.6. Ahşap, metal, kumaş, atık vb. 

malzemeler kullanılarak üç boyutlu çalışma 

yapılması sağlanır 

Görsel 

Sanatlar 
3.sınıf 

3.1. Görsel 

İletişim ve 

Biçimlendirm

e  3.2. 

Kültürel Miras 

3.2.1. Sanat 

eserleri ile 

geleneksel 

sanatların farklı 

kültürleri ve 

dönemleri nasıl 

yansıttığını açıklar 

Hamur 

Kümbeti/İshak 

Paşa 

Sarayı/Toprak 

Kale Camii 

3.2.1.Geometrik şekiller üzerinde durulur 



Görsel 

Sanatlar 
3.sınıf 

 3.2. Kültürel 

Miras 

3.2.2. Kendi (Millî) 

kültürüne ve diğer 

kültürlere ait 

sanat eserlerini 

karşılaştırır 

İshak Paşa Sarayı 
3.2.2.Yakın çevrede bulunan bir müze, ören 

yeri, tarihî yapı, anıt vb. ziyaret edilir.  

Görsel 

Sanatlar 
4.sınıf 

4.1. Görsel 

İletişim ve 

Biçimlendirm

e 

4.1.6. Farklı 

materyalleri 

kullanarak üç 

boyutlu çalışmalar 

yapar. 

Hamur 

Kümbeti/İshak 

Paşa 

Sarayı/Toprak 

Kale Camii 

4.1.1.Öğrenciler hayal ettikleri mimari 

eserlerini fon kartonlarından kesip 

yapıştırarak gerçekleştirirler 

GELENEKS

EL TÜRK EL 

SANATLARI 

10. SINIF 

GELENEKSEL 

TÜRK 

SÜSLEME 

SANATLARI 

1.3.Osmanlı 

imparatorluğu 

döneminde 

yapılan süsleme 

sanatlarını tanır 

İSHAK PAŞA 

SARAYI 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan 

Ishak Paşa Sarayının mimarisinde kullanılan 

süsleme sanatlarını incelemek. Kullanılan 

teknikleri ve bezemeleri tanımak. 

FELSEFE 10. SINIF 3. ÜNİTE 

10.3.5. Din 

felsefesinin 

konusunu ve 

sorularını açıklar. 

AHMED-İ HANİ 

TÜRBESİ 

Felsefi ve dini açıdan büyük öneme sahip 

Ahmed-i Hani Türbesi hakkında bilgi edinmek 

ve yerinde inceleme sağlayarak mekanda 

dinin etkisini gözlemlemek. 

FELSEFE 10.SINIF 3. ÜNİTE 

10.3.7. Sanat 

felsefesinin 

konusunu ve 

problemlerini 

açıklar. 

İSHAK PAŞA 

SARAYI 

Osmanlı Dönemi’nin önemli mimari 

yapılarından biri olan İshak Paşa Sarayı 

hakkında bilgi sahibi olmak ve “Güzel nedir?", 

"Sanat nedir?", "Sanat eserinin özellikleri 

nelerdir?” problemlerinden hareketle sanat 

felsefesinin konusunu açıklamak. 

   FELSEFE    11. 

SINIF 

       UNITE 4    

18.YY /19. YY   

FELSEFESI 

  11.3.2-  18.YY-

19.YY 

FELSEFESININ 

KAREKTERISTIK 

OZELLIKLERINI 

ACIKLAR.. 

    ISHAKPASA 

SARAYI 

 OSMANLI DEVLETI DONEMINDE YAPILAN 

ISHAKPASA SARAYININ YAPIMINDA 

KULLANILAN BILIMSEL VE TEKNIK 

YONTEMLERI BILMEK. 

FELSEFE 10. SINIF 3. ÜNİTE 

10.3.6. Siyaset 

felsefesinin 

konusunu ve 

İSHAK PAŞA 

SARAYI 

Osmanlı Dönemi’nin önemli mimari 

yapılarından biri olan İshak Paşa Sarayı 

hakkında bilgi sahibi olmak ve Siyaset felsefesi 



problemlerini 

açıklar. 

içerisinde yer alan iktidarın kaynağı sorularını 

Osmanlı saraylarından birinde incelemek. 

FELSEFE 10.SINIF 3. ÜNİTE 

10.3.7. Sanat 

felsefesinin 

konusunu ve 

problemlerini 

açıklar. 

HAMUR 

KÜMBETİ 

Sanat eserinin özelliklerini Hamur Kümbeti 

üzerinden incelemek. 

bütünleştir

ilmiş sanat 

- 

matematik 

etkinliği  

okulönce

si                            

4-5 yaş 

bilişsel alan 
K 12:Geometrik 

şekilleri tanır. 
ishak paşa sarayı 

gösterilen geometrik şeklin ismini söylemek 

ve geometrik şekillere benzeyen nesneleri 

fark edip gösterebilmek 

alan gezisi                  

Türkçe dil 

etkinliği 

okulönce

si                            

4-5 yaş 

sosyal 

duygusal alan 

K 9: Farklı kültürel 

özellikleri açıklar. 
ishak paşa sarayı 

kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri 

gözlemleyip belli başlı özelliklerini belirtmek. 

alan gezisi                  

türkçe dil 

etkinliği 

okulönce

si                            

4-5 yaş 

sosyal 

duygusal alan 

K 13: Estetik 

değerleri korur. 
ishak paşa sarayı çevresindeki güzelliklere değer vermek 

alan gezisi  

bütünleştir

ilmiş sanat  

etkinliği  

okulönce

si                            

4-5 yaş 

sosyal 

duygusal alan 

K 14: Sanat 

eserlerinin 

değerini fark eder 

ishak paşa sarayı 
sanat eserleriyle ilgili duygularını açıklamak ve 

sanat eserlerinin korunmasında özenli olmak 

alan gezisi                  

bütünleştir

ilmiş 

Türkçe dil 

etkinliği 

okulönce

si                            

4-5 yaş 

dil alanı 

K 11: Okuma 

farkındalığı 

gösterir 

ishak paşa sarayı 
çevresinde gördüğü yazılı materyaller 

hakkında fikir üretebilmek 

Teknik 

Resim 
10.sınıf  

2. Doğrularla ilgili 

geometrik şekiller 

çizer, doğru daire 

ve düzlem çizer.  

Ahmed Hani 

Türbesi 

Tarihi ve kültürel açıdan önemli olan Ahmed 

Hani Türbesinin mimari çiziminin Teknik 

Resim ve Mesleki Resim açısından 

ilşkilendirerek çizim yapmak. 



Teknik 

Resim 
10.sınıf  

4. Çok genlerin 

çizimini yapar.  

Ahmed Hani 

Türbesi 

Tarihi ve kültürel açıdan önemli olan Ahmed 

Hani Türbesinin mimari çiziminin Teknik 

Resim ve Mesleki Resim açısından 

ilşkilendirerek çizim yapmak. 

Teknik 

Resim 
10.sınıf  

5.6.7 çember, 

teğet, oval çizer, 

tekniğe uygun 

perspektif resim 

çizer.  

Ahmed Hani 

Türbesi 

Tarihi ve kültürel açıdan önemli olan Ahmed 

Hani Türbesinin mimari çiziminin Teknik 

Resim ve Mesleki Resim açısından 

ilşkilendirerek çizim yapmak. 

Temel 

metal 

şekillendir

me 

10. Sınıf  

1./1.1/1.2.1/1.2.2

/1.2.3 tekniğe 

uygun olarak sıcak 

ve soğuk 

şekillendirme, 

bükme, şişirme, 

köşe çıkarma 

işlemlerini 

yaparak metal 

süsleme yapar.  

İshak Paşa Sarayı 

İshak Paşa Sarayında kullanılan motif ve 

süsleme sanatının metal ferforje ve metal 

süsleme alanlarıyla ilşkilendirerek 

uygulamada süsleme yapmak.  

Soğuk 

Şekillendir

me  

11. Sınıf  

1.4.1/1.4.2/1.5/1.

6/1.7 Tekniğe 

uygun olarak 

Folyoları 

kabartma tekniği 

ile şekillendirme 

yaparak ferforje 

ve süsleme yapar.  

İshak Paşa Sarayı 

İshak Paşa Sarayında kullanılan motif ve 

süsleme sanatının metal ferforje ve metal 

süsleme alanlarıyla ilşkilendirerek 

uygulamada süsleme yapmak.  

İngilizce  11. sınıf 

7. Ünite/ 

Facts about 

Turkey 

E11.7.S2. 

"Students wil be 

able to interview 

with a friend to 

get detailed 

information about 

places s/he has 

visited." 

Ahmed-i Hani 

Türbesi 

Tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip 

Ahmed-i Hani Türbesi hakkında bilgi edinmek 

ve bilgileri sözlü şekilde aktarmak.  



İngilizce  11. sınıf 

7. Ünite/ 

Facts about 

Turkey 

E11.7.W1. 

"Students will be 

able to write a 

blog post 

recommending 

places to visit in 

Turkey." 

Ahmed-i Hani 

Türbesi 

Tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip 

Ahmed-i Hani Türbesi hakkında bilgi edinmek 

ve bilgilerini yazılı şekilde aktarmak. 

İngilizce  11. sınıf 

7. Ünite/ 

Facts about 

Turkey 

E11.7.S1. 

"Students will be 

able to give a 

presentation on a 

monument or 

historical site." 

İshak Paşa Sarayı 

Osmanlı Dönemi'nin en önemli yaplarından 

olan İshak paşa hakkında bilgi edinmek ve 

sunum yoluyla aktarmak. 

İngilizce  9. sınıf 

7. Ünite/ 

World 

Heritage 

E9.7.S2. "Students 

will be able to 

make a short 

simple 

presentation 

about an ancient 

civilization they 

have searched 

before." 

İshak Paşa Sarayı 

Osmanlı Dönemi'nde yapılan ve Selçuklu 

mimarisinden ve Türk kültüründen izler 

taşıyan İshak Paşa Sarayı hakkında kapsamlı 

bilgi edimek ve sunum yoluyla aktarmak. 

İngilizce  10. sınıf 

3. Ünite/ 

Legendary 

Figures 

E10.3.S3 

"Students will be 

able to act out a 

story as a 

legendary 

figures." 

İshak Paşa Sarayı 

Ortaöğretim kitabında geçen Dede Korkut 

Hikayeleri'ne örnek alınarak Ağrı Dağı Efsanesi 

hakkında bilgi edinmek ve öğrencilerin 

yabancı dil vasıtasıyla canlandırma yapmasını 

sağlamak.   

İngilizce  11. sınıf 

7. Ünite/ 

Facts about 

Turkey 

E.11.7.S1 

"Students will be 

able to give a 

presentation on a 

monument or 

historical site." 

Hamur Kümbeti 

Osmanlı mimarisinin ilginç eserlerinden olan 

Hamur Kümbeti hakkında detaylı bilgi 

edinmek ve sunum yoluyla aktarmak. 



İngilizce  11. sınıf 

7. Ünite/ 

Facts about 

Turkey 

E11.7.W1. 

"Students will be 

able to write a 

blog post 

recommending 

places to visit in 

Turkey." 

Hamur Kümbeti 

Osmanlı mimarisinin ilginç eserlerinden olan 

Hamur Kümbeti hakkında bilgi edinmek ve bu 

bilgileri yazılı şekilde aktarmak 

İngilizce  11. sınıf 

7. Ünite/ 

Facts about 

Turkey 

E11.7.S2. 

"Students wil be 

able to interview 

with a friend to 

get detailed 

information about 

places s/he has 

visited." 

Karagöz Kilisesi 

Urartular'ın mezar olarak inşa ettiği ve antik 

mimari izleri taşıyan, sonrasında Hristiyanlığın 

ortaya çıkmasıyla yer altı kilisesi olarak 

kullanılan bu tarihi mekan hakkında detaylı 

bilgi edinmek ve sözlü olarak aktarmak 

İngilizce  9.SINIF  
2. Ünite/ MY 

Environment 

E9.2.S1. Students 

will be able to ask 

about and 

describe their 

neighbourhood. 

İshak Paşa Sarayı 

Yaşadığı bölgede tarihi ve kültürel açıdan 

öneme sahip İshak Paşa hakkında bilgi 

vermek. 

İngilizce  9. sınıf 

5. Ünite/ 

Inspirational 

people  

E9.5.W1. Students 

will be able to 

prepare a poster 

about an 

inspirational 

character. 

Ahmed-i Hani 

Türbesi 

Ağrı tarihinde önemli bir kişi olan Ahmed-i 

Hani hakkında bilgi edinir ve poster hazırlar. 

İngilizce  9. sınıf 

7. Ünite/ 

World 

Heritage 

E9.7.W1. Students 

will be able to 

write a series of 

sentences about 

historical places 

they visited in the 

past. 

İshak Paşa Sarayı 

Tarihi ve kültürel açıdan öneme sahip İshak 

Paşa Sarayı'nı gezer bilgi edinir ve bunun 

hakkına geçmiş zaman cümleleri kurar. 



İngilizce  10. sınıf 

3. Ünite/ 

Legendary 

Figure 

E10.3.S3.  

Students will be 

able to talk about 

a historical 

legendary figure 

in Turkish history.  

Ahmed-i Hani 

Türbesi 

Öğrenciler Ahmedi Hani hakkında bilgi edinir 

ve canlandırma yapar. 

İngilizce  10. sınıf 
5. Ünite/ 

Travel 

E10.5.W2. 

Students will be 

able to prepare a 

travel guide of a 

city they have 

visited 

Karagöz Kilisesi- 

Hamur Kümbeti-

İshak Paşa Sarayı  

Öğrenciler ülkwmizde ve yaşadığı bölgede 

öneme sahip tarihi ve turistik yerleri ziyaret 

eder. Bunlarla ilgili gezi rehberi, broşürü 

hazırlar. 

İngilizce  11.sınıf  
3. Ünite/ 

Hard Times 

E11.3.R1. 

Students will be 

able to answer 

the questions 

about a text on 

people’s habits 

and experiences 

in the past.  

İshak Paşa Sarayı 
Geçmişteki insanların hayatı, deneyimleri, 

yaşantıları ile ilgili bilgi edinir. 

İngilizce  11.sınıf  
4. Ünite/ 

What a life 

E11.4.S2. Students 

will be able to 

describe places, 

people and events 

in the past.  

Karagöz Kilisesi 
Geçmişte yaşanan tarihi olayları gezip görerek 

tanımlar. 

İngilizce  11.sınıf  
4. Ünite/ 

What a life 

E11.4.R1. 

Students will be 

able to order the 

events in the 

biography of a 

famous person/ 

inventor/ 

scientist/ 

celebrity.  

Ahmed-i Hani 

Türbesi 

Önemli bir kişilik olan Ahmedi Hani hakkında 

bilgi edinir biyografisini yazar. 



İngilizce  11.sınıf  

7. Ünite/ 

Facts about 

Turkey 

E11.7.S1. Students 

will be able to 

give a 

presentation on a 

monument or 

historical site.  

İshak Paşa 

Sarayı- Hamur 

kümbeti 

Tarihi ve kültürel açıdan öneme sahip İshak 

Paşa Sarayı'nı ve Hamur kümbetini gezer bilgi 

edinir ve sunum yapar. 

İngilizce  11.sınıf  

7. Ünite/ 

Facts about 

Turkey 

E11.7.S2. Students 

will be able to 

interview with a 

friend to get 

detailed 

information about 

places he/she has 

visited.  

İshak Paşa Sarayı 
Öğrenciler tarihi ve kültürel yerleri gezer 

bunlarla ilgili atkadaşalrıyla röportaj yapar. 

İngilizce  11.sınıf  
9. Ünite/ My 

Friends 

E11.9.S1. Students 

will be able to ask 

and answer 

questions to 

clarify a well-

known / common 

person or a place. 

İshak Paşa Sarayı  
İshak Paşa hakkında bilgi edinir tanımayıcı 

sorular sorar ve cevaplar. 

İngilizce  11.sınıf  
10. Ünite/ My 

Friends 

E11.9.W2. 

Students will be 

able to write a 

booklet to 

describe their 

hometown. 

İshak Paşa 

Sarayı- hamur 

kümbeti- 

Karagöz Kilisesi 

Öğrenci yaşadığı bölgede yer alan atrihi 

turistik v kğltürel yerleri gezer bunlarla ilgili 

broşür hazırlar. 

Sosyal 

Bilgiler 
5. sınıf 

2. 

Ünite/Kültür 

veMiras 

SB.5.2.2. 

Çevresindeki 

doğal varlıklar ile 

tarihî mekânları, 

nesneleri ve 

eserleri tanıtır.  

Ahmed-i Hani 

Türbesi                     

İshak Paşa Sarayı                               

Hamur Kümbeti                            

Toprakkale Cami                         

Karagöz Kilisesi 

Tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip 

yerler hakkında  bilgi edinmek ve bilgileri 

sözlü şekilde aktarmak.  



Sosyal 

Bilgiler 
7. sınıf 

2. Ünite/ 

Kültür ve 

Miras 

SB.7.2.5. Osmanlı 

kültür, sanat ve 

estetik anlayışına 

örnekler verir. 

İshak Paşa Sarayı                

Beyazıt Cami                 

Toprakkale Cami 

Osmanlı Dönemi'nde yapılan ve Selçuklu 

mimarisinden ve Türk kültüründen izler 

taşıyan yerler hakkında kapsamlı bilgi edimek 

Edebiyat 10. sınıf 
 3. ünite şiir 

ünitesi 

 A.1.2. Şiirin 

temasını 

belirler.A.1.6. 

Şiirde söyleyici ile 

hitap edilen kişi 

arasındaki ilişkiyi 

belirler.A.1.7. 

Milli, manevi ve 

evrensel değerler 

ile sosyal, siyasi ve 

mitolojik ögeleri 

belirler. 

Ahmed-i Hani 

Türbesi 

 Tarihi, dini ve manevi öneme sahip Ahmedi 

Hani türbesi gezilerek yazılı,görsel ve sözel bir 

sunum hazırlanır . 

     Türkçe 6. SINIF 
        Tüm 

Temalar 

  6.3.4.Okuma 

stratejilerini 

kullanır. 

AĞRI İL HALK 

KÜTÜPHANESİ 
Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırma. 

     Türkçe 7. SINIF 
        Tüm 

Temalar 

  7.3.4. Okuma 

stratejilerini 

kullanır. 

AĞRI İL HALK 

KÜTÜPHANESİ 
Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırma. 

     Türkçe 8. SINIF 
         Tüm 

Temalar 

   8.3.4. Okuma 

stratejilerini 

kullanır. 

AĞRI İL HALK 

KÜTÜPHANESİ 
Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırma. 

Günlük 

Yaşam 

Becerileri  

2.Kadem

e 

Toplumsal 

Ortamları 

Kullanma ve 

Serbest 

Zaman 

2.6.3. Toplumsal 

ortamları 

kullanır.3.14. 

Kütüphanede 

uyulması gereken 

kuralları 

söyler.3.15. 

Kütüphaneyi 

kullanır. 

Ağrı İbrahim 

Çeçen 

Üniversitesi 

Kütüphanesi 

Öğrenci bu okul dışı öğrenme ortamında 

kütüphanenin nasıl bir yer olduğunu yaparak 

yaşayarak deneyimler. Kütüphanede uyulması 

gereken kuralları kütüphaneye gittiğinde 

birebir yaşantılar yoluyla öğrenir. 

Kütüphaneyi nasıl kullanacağını öğrenir. 



Bağımsız 

Yaşam 

Becerileri 

3.Kadem

e 

Toplumsal 

Ortamları 

Kullanma ve 

Serbest 

Zaman 

3.6.3. Toplumsal 

ortamları 

kullanır.3.7. 

Kütüphaneyi 

kurallara uygun 

kullanır 

Ağrı İbrahim 

Çeçen 

Üniversitesi 

Kütüphanesi 

Öğrenci bu okul dışı öğrenme ortamında 

kütüphanenin nasıl bir yer olduğunu yaparak 

yaşayarak deneyimler. Kütüphanede uyulması 

gereken kuralları kütüphaneye gittiğinde 

birebir yaşantılar yoluyla öğrenir. 

Kütüphaneyi nasıl kullanacağını öğrenir. 

TARİH  9.SINIF  

1.ÜNİTE 

TARİH VE 

ZAMAN  

9.1.1 Bir araştırma 

alanı ve bilim dalı 

olarak tarihin 

konusunu,kapsam

ını ve diğer bilim 

dallarıyla ilişkisini 

açıklar. 

AĞRI İBRAHİM 

ÇEÇEN 

ÜNİVERSİTESİ 

KÜTÜPHANESİ 

Bu mekanla mekanda bulunan kitap ,film vs 

gibi kaynaklarla tarih biliminin kullandığı 

kaynaklar hakkında bilgi sahibi olunmasını 

sağlamak. 

tarih 10.Sınıf 

5.Ünite/Düny

a Gücü 

Osmanlı 

1453-1595 

10.5.3. Osmanlı 

Devleti'nin İslam 

Coğrafyasında 

hakimiyet 

kurmasının Türk 

ve İslam Dünyası 

üzerindeki etkileri 

analiz eder. 

Diyadin Kanyonu 

Osmanlı Dönemi'nin en önemli yaplarından 

olan Diyadin Kanyonu hakkında bilgi edinmek 

ve sunum yoluyla aktarmak. 

tarih 9.sınıf 

2.Ünite/İnsanl

ığın İlk 

Dönemleri 

9.2.3.İlk Çağ'da 

yeryüzündeki belli 

başlı medeniyet 

havzalarını tanır 

Meya Mağaraları 

Urartular'ın mezar olarak inşa ettiği ve antik 

mimari izleri taşıyan, sonrasında Hristiyanlığın 

ortaya çıkmasıyla yer altı kilisesi olarak 

kullanılan bu tarihi mekan hakkında detaylı 

bilgi edinmek ve sözlü olarak aktarmak  



TARİH 9. SINIF 2.ÜNİTE 

9.2.1.  Kanıtlardan 

yola çıkarak 

yazının icadından 

önceki 

zamanlarda 

yaşayan insanların 

hayatı hakkında 

çıkarımlarda 

bulunur.  b. 

Yazının icadından 

önceki dönemde 

hakim olan sözlü 

kültür örneklerine  

(mit, kuruluş 

efsaneleri) kısaca 

değinilir. 

Ağrı Dağı  
Öğrencilerin yaşadığı toprakların geçmişi 

hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak. 

TARİH  9.SINIF  

1.ÜNİTE 

TARİH VE 

ZAMAN 

9.1.1 Bir araştırma 

alanı ve bilim dalı 

olarak tarihin 

konusunu,kapsam

ını ve diğer bilim 

dallarıyla ilişkisini 

açıklar. 

MEYA 

MAĞARALARI 

Arkeoloji biliminin nasıl bir bilim dalı olduğu 

neleri incelediği hakkında bilgi sahibi 

olunmasını sağlamak. 

TARİH  9.SINIF 

2.ÜNİTE 

İNSANLIĞIN 

İLK 

DÖNEMLERİ 

9.2.1 Kanıtlardan 

yola çıkarak 

yazının icadından 

önceki 

zamanlarda 

yaşayan insanların 

hayatı hakkında 

çıkarımlarda 

bulunur. 

MEYA 

MAĞARALARI 

Bu mekanla ilk dönemlerde yaşayan insanların 

mağaralarda yaşadıklarının öğretilmesinde 

bilgi sahibi olunmasını sağlamak. İlk Çağ'da ilk 

insanların hayat tarzları hakkında bilgi sahibi 

olunmasını sağlamak. 



TARİH  11.SINIF  

2.ÜNİTE 

DEĞİŞİM 

ÇAĞINDA 

AVRUPA VE 

OSMANLI  

11.2.3 Osmanlı 

devlet idaresi ve 

toplum 

düzenindeki 

çözülmeleri 

önleme çabalarını 

analiz eder. 

DİYADİN 

KANYONU 

Bu mekan Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı 

eserinde bahsedildiğinden dolayı Evliya 

Çelebi'nin anlatılmasında ve seyahatnamenin  

nasıl bir eser olduğunun anlatılmasında ve bu 

konularda bilgi sahibi olunmasını sağlamak. 

COĞRAFYA 10.SINIF 
DOĞAL 

SİSTEMLER 

10.1.6. Dış 

kuvvetleri yer 

şekillerinin 

oluşum sürecine 

etkileri açısından 

açıklar. 

Meya Mağaraları 
Coğrafi gözlem yapılarak yer şekilleri 

üzerindeki  dış kuvvet etkisi gözlemlenir. 

COĞRAFYA 10.SINIF 
DOĞAL 

SİSTEMLER 

10.1.6. Dış 

kuvvetleri yer 

şekillerinin 

oluşum sürecine 

etkileri açısından 

açıklar. 

Yalnız Konak 

Şelalesi 

Coğrafi gözlem yapılarak yer şekilleri 

üzerindeki  dış kuvvet etkisi gözlemlenir. 

COĞRAFYA 10.SINIF 
DOĞAL 

SİSTEMLER 

10.1.6. Dış 

kuvvetleri yer 

şekillerinin 

oluşum sürecine 

etkileri açısından 

açıklar. 

Diyadin Kanyonu 

ve Kudret 

Köprüsü 

Coğrafi gözlem yapılarak yer şekilleri 

üzerindeki  dış kuvvet etkisi gözlemlenir. 

FEN 

BİLİMLERİ 
3.SINIF 

Canlılıar 

Dünyasına 

Yolculuk 

F.3.6.2.3.Doğal ve 

yapay çevre 

arasındaki farkı 

açıklar. 

  Sodalı Su                     

Belirtilen mekanlar ziyaret edilerek doğal ve 

yapay çevrenin ayırt edici özelliklerini tespit 

eder.Örneklerini gözlemlemesini sağlamak  

SOSYAL 

BİLGİLER 
4.SINIF 

3. ÜNİTE  

İnsanlar,yerle

rve çevreler 

SB.4.3.3.Yaşadığı 

çevresindeki doğal 

ve beşeri unsurları 

ayırt eder. 

                                                                 

Diyadin Kanyonu                                             

Yalnız Konak 

Şelalesi                    

Belirtilen yerlere giderek gözleme dayalı 

çizimler yapmak ve bu çizimleri yaparken de  

sanat elemalarını kullanmak . 



SOSYAL 

BİLGİLER 
4.SINIF 

ÜNİTE :KÜLTÜ

R VE MİRAS 

SB.4.2.2.Ailesi ve 

çevresindeki milli 

kültürü yansıtan 

ögeleri araştırarak 

örnekler verir. 

    Kudret 

Köprüsü                                      

Çevresindeki kültür unsurları gezerek 

öğrenir.Öğrendiklerini yazılı ve sözlü olarak 

ifade eder. 

Sosyal 

Bilgiler 
5. sınıf 

2. 

Ünite/Kültür 

veMiras 

SB.5.2.2. 

Çevresindeki 

doğal varlıklar ile 

tarihî mekânları, 

nesneleri ve 

eserleri tanıtır.  

Diyadin Kanyonu                      

Yalnızkonak 

Şelalesi 

Tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip 

yerler hakkında  bilgi edinmek ve bilgileri 

sözlü şekilde aktarmak.  

Sosyal 

Bilgiler 
5.sınıf 

3. Ünite/ 

İnsanlar,Yerle

r ve Çevre 

SB.5.3.1. Haritalar 

üzerinde yaşadığı 

bölgenin yeryüzü 

şekillerini genel 

olarak açıklar. 

Ağrı Dağı          

Balık Gölü                                        

Diyadin Kanyonu 

Fiziki haritada yer alan temel unsurlar ve bu 

unsurların anlamları üzerinde durulur. 

Görsel 

Sanatlar 
2. sınıf 

2.Görsel 

İletişim ve 

Biçimlendirm

e 

2.1.6. Görsel 

sanat 

çalışmasında ölçü 

ve oran-orantıya 

göre objeleri 

yerleştirir.              

Diyadin Kanyonu 

“Hayalimdeki Yer”Öğrenciler gruplara ayrılır. 

Hayallerindeki oyun bahçesi ya da herhangi 

bir mekanı çeşitli kutular ve karton rulolar 

(kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı, alüminyum folyo, 

streç film ruloları gibi) oluşturmak üzere 

hazırlık yaparlar. Büyük bir fon kartonu 

üzerine büyüklü küçüklü, uzunlu kısalı karton 

kutularla binaları oluştururlar.  

Görsel 

Sanatlar 
2.sınıf 

2.2. Kültürel 

Miras 

2.2.1.Farklı 

kültürlere ait 

motifleri belirler. 

(K.M) 

Meya Mağaraları 
2.5.1. Yakın çevresindeki kültürel miras 

ögelerine örnekler verir 

HAYAT 

BİLGİSİ  
1.SINIF 

ÜNİTE :ÜLKE

MİZDE HAYAT  

1.5.2. Yakın 

çevresindeki 

tarihi,doğal ve 

tursitlik yerleri 

fark eder.                                                       

Sodalı Su                                                   

Yalnız Konak 

Şelalesi                           

çevresinde bulunan  tarihi .doğal ve turistlik  

yerleri keşfetmek.bilgi toplamak. 



TÜRKÇE   8. SINIF 
1.Tema/Kişise

l Gelişim 

8.3.24 Metindeki 

gerçek ve kurgusal 

unsurları ayırt 

eder. 

AĞRI DAĞI 
“AĞRI DAĞI EFSANESİ”  eserindeki gerçek ve 

kurgusal unsurları ayırt etme. 

TÜRKÇE   8. SINIF 

1.Tema/Kişise

l Gelişim 

2.Tema/Milli 

Mücadele ve 

Atatürk 

8.3.26 Metin 

türlerini ayırt 

eder. 

AĞRI DAĞI 
 “AĞRI DAĞI EFSANESİ”  eserinin türünü ayırt 

etme. 

 TÜRKÇE   8. SINIF Tüm Temalar 

8.3.14 Metinle 

ilgili soruları 

cevaplar 

AĞRI DAĞI 
“AĞRI DAĞI EFSANESİ”  eseriyle ilgili sorulan 

sorulara cevap verme 

KİMYA 9 4.ÜNİTE 

9.4.4.3 Hal 

değişim grafiği 

üzerinden, erime-

donma, 

buharlaşma-

yoğuşma ve 

kaynama süreçleri 

incelenir. 

BUZ MAĞARASI 
Buz Mağarasında bulunan dikitler suyun hal 

değişiminin doğal ortamda görülmesini sağlar. 

KİMYA 9 4. ÜNİTE 

9.4.3.3 Kaynama 

olayını dış basınca 

bağlı olarak 

açıklar. 

AĞRI DAĞI 

Yükseltinin artıp, dış basıncın azalmasıyla 

kaynama noktası da düşer bu nedenle 

Türkiye’de suyun en düşük sıcaklıkta 

kaynadığı yer Ağrı Dağıdır. 

KİMYA 9 1.ÜNİTE 

9.1.4.2 Kimyasal 

maddelerin insan 

sağlığı ve çevre 

üzerindeki 

etkilerini açıklar. 

SODALI SU 

Çeşitli mineral değerlerine sahip olan Sodalı 

suyun insan sağlığı üzerindeki etkilerinden 

bahsedilir. 

İngilizce  9.sınıf  

4. Ünite/ 

Human in 

Nature 

E9.4.W2. Students 

will be able to 

write a short 

paragraph about 

love for nature. 

Ağrı Dağı 
Ağrı Dağı ve bitkileri gözlemlemek doğa 

sevgisi hakkında  yazı yazmak. 



GÖRSEL 

SANATLAR  
2.SINIF 

Öğrenme 

Alanı:Görsel 

İletişim ve 

Biçimlendirm

e 

G.2.1.7.Görsel 

sanat çalışmasını 

oluşturmak için 

gözleme dayalı 

çizimler yapar.              

G.2.1.9.Farklı 

materyalleri 

kullanarak üç 

boyutlu çalışmalar 

yapar. 

   Diyadin 

Kanyonu 

mekanları gözlemleyerek peyzaj  veya 

natümort veya gördüklerini resmetmek 

GÖRSEL 

SANATLAR  
4. SINIF  

Öğrenme 

Alanı:Görsel 

İletişim ve 

Biçimlendirm

e 

G.4.1.7.Gözleme 

dayalı çizimlerinde 

konturçizgisini ve 

gölgeleme 

tekniklerini 

kullanır.              

G.1.8.Farklı 

materyalleri 

kullanarak üç 

boyutlu çalışmalar 

yapar.                       

G.1.9.Görsel sanat 

çalışmalarını 

oluştururken 

sanat elemanlarını 

ve tasarım 

ilkelerini kullanır. 

                                                               

Diyadin Kanyonu                                             

Yalnız Konak 

Şelalesi                    

Belirtilen yerlere giderek gözleme dayalı 

çizimler yapmak ve bu çizimleri yaparken de  

sanat elemalarını kullanmak . 

COĞRAFYA 11.SINIF 
BEŞERÎ 

SİSTEMLER 

11.2.11. Doğal 

kaynaklar ile 

ekonomi ilişkisini 

açıklar. 

Diyadin 

Jeotermal 

Seraları 

Doğal kaynakların ekonomiye yansımasının, 

istatistiki veriler ve görsellerden yararlanarak 

yorumlanması sağlanır. 

COĞRAFYA 9.SINIF 
ÇEVRE VE 

TOPLUM 

9.4.1. İnsanların 

doğal çevreyi 

kullanma 

biçimlerini 

örneklendirir 

Diyadin 

Jeotermal 

Seraları 

Görsel malzemelerden yararlanarak, 

insanların doğal ortamdaki farklı faaliyetleri 

belirlenir ve bunların dünyanın hangi 

bölgelerinde neden yapıldıkları sorgulanır 



COĞRAFYA 12.SINIF 
BEŞERÎ 

SİSTEMLER 

12.2.1.Bir 

bölgedeki baskın 

ekonomik faaliyet 

türünü sosyal ve 

kültürel hayata 

etkileri açısından 

analiz eder. 

Diyadin 

Jeotermal 

Seraları 

Jeotermal santralin bölge halkının ekonomik 

ve sosyal hayati üzerindeki değişimini 

sorgular. 

COĞRAFYA 11.SINIF 
BEŞERÎ 

SİSTEMLER 

11.2.15. 

Türkiye’de tarım 

sektörünün 

özelliklerini 

açıklar. 

Alabalık Çiftliği 

Mekandan  yararlanarak balıkçılık 

sektörümüzdeki değişim ve süreklilik  

incelenir.Bölge ekonomisine katkısı 

sorgulanır. 

COĞRAFYA 10.SINIF 
DOĞAL 

SİSTEMLER 

10.1.11. 

Türkiye’deki su 

varlığını verimli 

kullanmanın 

ekonomik, sosyal 

ve kültürel 

etkilerini 

değerlendirir. 

Diyadin 

Kaplıcaları 

Kaplıcadan yola çıkarak bölge ekonomisine 

katkısı sorgulanır 

COĞRAFYA 10.SINIF 
DOĞAL 

SİSTEMLER 

10.1.5. 

Türkiye’deki yer 

şekillerinin 

oluşum sürecine iç 

kuvvetlerin 

etkisini açıklar. 

Diyadin 

Kaplıcaları 

Kaplıcadan hareketle Türkiye’deki faylar, 

levha hareketleri ve depremler ilişkilendirilir. 

matematik 10. sınıf 

6. Ünite/ 

Uzay 

Geometri 

10.6. UZAY 

GEOMETRİ 

ÖĞRENİR. 

Alabalık Çiftliği 

Günümüz teknolojilerinin kullanılıp gıda 

sektörünü geliştiren bu sistem içinde 

havuzların aldığı su ve balık miktarlarının 

hesaplanmasını öğrenir. 

matematik 10. sınıf 

6. Ünite/ 

Uzay 

Geometri 

10.6.1. Katı 

Cisimler öğrenir. 
Alabalık Çiftliği 

Günümüz teknolojilerinin kullanılıp gıda 

sektörünü geliştiren bu sistem içinde 

havuzların aldığı su ve balık miktarlarının 

hesaplanmasını öğrenir. 



matematik 11. sınıf 

6. Ünite/ 

Uzay 

Geometri 

11.6. Uzay 

Geometri  öğrenir. 
Alabalık Çiftliği 

Günümüz teknolojilerinin kullanılıp gıda 

sektörünü geliştiren bu sistem içinde 

havuzların aldığı su ve balık miktarlarının 

hesaplanmasını öğrenir. 

matematik 11. sınıf 

6. Ünite/ 

Uzay 

Geometri 

11.6.1. Katı 

Cisimler  öğrenir. 
Alabalık Çiftliği 

Günümüz teknolojilerinin kullanılıp gıda 

sektörünü geliştiren bu sistem içinde 

havuzların aldığı su ve balık miktarlarının 

hesaplanmasını öğrenir. 

HAYAT 

BİLGİSİ 

3.SINIF                                 

1.sınıf  

5. ÜNİTE   

ÜLKEMİZDE 

HAYAT 

3.5.3.Yakın 

çevresinde yer 

alan tarihi doğal 

ve turistlik 

yerlerin 

özelliklerini 

tanıtır.                              

HB.1.5.2.Yakın 

çevresinde tarihi 

doğal ve tursitlik 

yerlerin 

özelliklerini 

tanıtır. 

       Diyadin 

Kaplıcaları                                                

Tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip 

belirtilen yerler  hakkında bilgi edinmek ve 

bilgilerini yazılı şekilde aktarmak. 

HAYAT 

BİLGİSİ 
3.SINIF                                   

5. ÜNİTE   

ÜLKEMİZDE 

HAYAT 

3.5.3.Yakın 

çevresinde yer 

alan tarihi doğal 

ve turistlik 

yerlerin 

özelliklerini 

tanıtır.                               

Diyadin 

Kaplıcaları                                          

Tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip 

belirtilen yerler  hakkında bilgi edinmek ve 

bilgilerini yazılı şekilde aktarmak. 

HAYAT 

BİLGİSİ 
  1.sınıf  

5. ÜNİTE   

ÜLKEMİZDE 

HAYAT 

1.5.2.Yakın 

çevresinde tarihi 

doğal ve tursitlik 

yerlerin 

özelliklerini 

tanıtır. 

  Diyadin 

Kaplıcaları                                                

Tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip 

belirtilen yerler  hakkında bilgi edinmek ve 

bilgilerini yazılı şekilde aktarmak. 



HAYAT 

BİLGİSİ 
3. SINIF 

6. ÜNİTE 

DOĞA VE 

ÇEVRE 

3.6.2.Meyve ve 

sebzelerin 

yetişme 

koşullarını 

araştırır.                  

Diyadin 

jeotermal Sera 

Diyadin de bulunan kaplıca sularından 

faydalanarak seracılık hakkında bilgi 

edinmek.salkım domates yetiştiriciliğini 

yerinde görmek,bilgi toplamak. 

HAYAT 

BİLGİSİ 
3. SINIF 

6. ÜNİTE 

DOĞA VE 

ÇEVRE 

      

3.6.4.İnsanların 

doğal unsurlar 

üzerindekietkisine 

yakın çevresinden 

örnekler verir. 

Diyadin 

jeotermal Sera 

Diyadin de bulunan kaplıca sularından 

faydalanarak seracılık hakkında bilgi 

edinmek.salkım domates yetiştiriciliğini 

yerinde görmek,bilgi toplamak. 

HAYAT 

BİLGİSİ 
1. SINIF  

DOĞADA 

HAYAT 

HB.1.6.2.Yakın 

çevresinde 

bulunan bitkileri 

gözlemler. 

jeotermal sera   
Serayı ziyaret ederek ,yetkilerden bilgi 

toplamak,gözlemlemek. 

HAYAT 

BİLGİSİ 
2.SINIF 

ÜLKEMİZDE 

HAYAT 

HB.2.5.8.Yakın 

çevresinde yapılan 

üretim 

faaliyetlerini 

gözlemler. 

Jeotermal sera                                               

Alabalık Çiftliği                                                                

Bölge için önemli olan domates yetiştiriciliği 

hakkında bilgi edinmek .seracılık hakkında 

bilgi toplamak.Aynı şekilde alabalık çiftliğinde 

balık yetiştiriciliğini görmek.hayvan araştırma 

merkezini gezerek hayvanların yetiştiriciliği ve 

hayvandan elde edilen  ürünlerin üretimini 

gözlemlemek  

HAYAT 

BİLGİSİ 
2.SINIF 

DOĞADA 

HAYAT  

HB2.6.1.Bitki ve 

hayvanların 

yaşaması için 

gerekli olan 

şartları 

karşılaştırır.                  

HB.2.6.2.Bitki 

yetiştirmenin ve 

hayvan 

beslemenin 

önemini fark eder.                

HB.2.6.3.Yakın 

   Jeotermal Sera                                    

Alabalık Çiftliği 

Belirtilen mekanları görerek hem bitki hem 

hayvan yetiştiriciliği hakkında bilgi edinmek ve 

bunu yazılı ve sözlü olarak ifadesini sağlamak. 



çevresindeki doğal 

unsurların insan 

yaşamına etkisine 

örnekler verir. 

      

HAYAT 

BİLGİSİ  
1. SINIF 

ÜNİTE: 

DOĞADA 

HAYAT 

1.6.1. Yakın 

çevresinde 

bulunan 

hayvanları 

gözlemler                                  

1.6.2.Yakın 

çevresinde 

bulunan bitkileri 

gözlemler. 

ALABALIK 

ÇİFTLİĞİ                                                                                          

JEOTERMAL 

SERA 

hayvan ve bitki yetiştiriciliği hakkında bilgi 

toplamak. 

HAYAT 

BİLGİSİ  
1. SINIF 

ÜNİTE :SAĞLI

KLI HAYAT  

HB.1.3.3.Sağlığı 

için yararlı yiyecek 

ve içecekleri 

seçer. 

Sebze Hali 

Sebze Halini ziyaret ederek taze sebze ve 

meyveleri görür.hallerideki satış ortamını 

gözlemler.ve meyeve ve sebzeler üzerinde 

bilgilendirme de yapılır. 

HAYAT 

BİLGİSİ  
1. SINIF 

ÜNİTE :ÜLKE

MİZDE HAYAT  

HB1.5.1.Yaşadığı 

yeri bilir. 

           Şeker 

Fabrikası                                                        

Tekstil Fabrikası                                                                                                                

yaşadıkları yerdeki bu yerleri gezerek bilgi 

sahibi olmak. 

HAYAT 

BİLGİSİ 
3.SINIF 

ÜNİTE 

SAĞLIKLI 

HAYAT 

HB1.3.3.Sağlığı 

için yararlı yiyecek 

ve içecek seçer. 

Sebze Hali 

Sebze halini ziyaret ederek meyve ve sebzeler 

hakkında konuşmak,böyle bir ortamı 

gözlemlemek 

HAYAT 

BİLGİSİ 
3.SINIF 

ÜNİTE  

ÜLKEMİZDE 

HAYAT 

HB1.5.1.Yaşadığı 

yeri bilir. 

Tekstil Kent                                                                    

Şeker Fabrikası 
bu yerleri görerek bilgi sahibi olmak. 



FEN 

BİLİMLERİ 
3.SINIF 

Canlılıar 

Dünyasına 

Yolculuk 

F.3.6.2.3.Doğal ve 

yapay çevre 

arasındaki farkı 

açıklar. 

      Diyadin 

Kaplıcaları                                                                                              

Belirtilen mekanlar ziyaret edilerek doğal ve 

yapay çevrenin ayırt edici özelliklerini tespit 

eder.Örneklerini gözlemlemesini sağlamak  

FEN 

BİLİMLERİ 
3.SINIF 

Canlılıar 

Dünyasına 

Yolculuk 

F.3.6.2.3.Doğal ve 

yapay çevre 

arasındaki farkı 

açıklar. 

  Jeotermal Sera                                                                

Belirtilen mekanlar ziyaret edilerek doğal ve 

yapay çevrenin ayırt edici özelliklerini tespit 

eder.Örneklerini gözlemlemesini sağlamak  

GÖRSEL 

SANATLAR 
3. SINIF  

Öğrenme 

Alanı :Sanat 

Eleştirisi ve 

Estetik  

G.3.3.2.Portre,pey

zaj,natümort ve 

betimsel sanat 

eseri örneklerini 

inceler. 

Jeotermal sera -

Domatesi salkımı  

domates salkımını kullanrak bir natümort 

çalışması yapmak. 

GÖRSEL 

SANATLAR  
4. SINIF  

Öğrenme 

Alanı:Görsel 

İletişim ve 

Biçimlendirm

e 

G.4.1.7.Gözleme 

dayalı çizimlerinde 

konturçizgisini ve 

gölgeleme 

tekniklerini 

kullanır.              

G.1.8.Farklı 

materyalleri 

kullanarak üç 

boyutlu çalışmalar 

yapar.                       

G.1.9.Görsel sanat 

çalışmalarını 

oluştururken 

sanat elemanlarını 

ve tasarım 

ilkelerini kullanır. 

   Jeotermal Sera                                                                                         

Belirtilen yerlere giderek gözleme dayalı 

çizimler yapmak ve bu çizimleri yaparken de  

sanat elemalarını kullanmak . 

Görsel 

Sanatlar 
1. sınıf 

 1.3.Görsel 

İletişim ve 

Biçimlendirm

e 

1.7.1.Görsel sanat 

çalışmasında 

büyük-küçük 

ilişkilerini kullanır. 

Diyadin Seraları 

Bir sanat eserindeki benzer veya farklı olan 

objeler arasındaki büyüklük-küçüklük ilişkisi 

açıklanarak 

uygulamalar yaptırılır. 



Görsel 

Sanatlar 
1. sınıf 

 1.4.Görsel 

İletişim 

Becerileri ve 

Kültürel Miras 

1.9.9.Üç boyutlu 

çalışma oluşturur.  
Alabalık Çiftliği 

Bu çalışmalar oluşturulurken kesme, 

yapıştırma, elle şekillendirme gibi teknikler 

kullanılarak origami,kil ile şekillendirme vb. 

çalışmalar oluşturulabilir. 

Çalışma yardımlaşma ile gerçekleştirilebilir. 

Görsel 

Sanatlar 
2. sınıf 

2.Görsel 

İletişim ve 

Biçimlendirm

e 

2.1.6. Görsel 

sanat 

çalışmasında ölçü 

ve oran-orantıya 

göre objeleri 

yerleştirir.              

Diyadin 

Kaplıcaları 

“Hayalimdeki Yer”Öğrenciler gruplara ayrılır. 

Hayallerindeki oyun bahçesi ya da herhangi 

bir mekanı çeşitli kutular ve karton rulolar 

(kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı, alüminyum folyo, 

streç film ruloları gibi) oluşturmak üzere 

hazırlık yaparlar. Büyük bir fon kartonu 

üzerine büyüklü küçüklü, uzunlu kısalı karton 

kutularla binaları oluştururlar.  

GELENEKS

EL TÜRK EL 

SANATLARI 

10.SINIF 

GELENEKSEL 

TÜRK 

DOKUMA 

SANATLARI 

1.2. Do 

kumanın Çeşitleri 

-Dokuma 

çeşitlerini 

araştırır. 1.4. 

Mekikli 

Dokumalar. -

Mekikli 

dokumaları 

araştırmak1.5.Kirk

itli Dokumalar-

Kirkitli dokumaları 

araştırmak 

Ararat Carpets & 

Kilims sergievi 

Geleneksel Türk Dokuma Sanatlarından olan 

halı dokumayı dokunurken yerinde görmekve 

diğer dokuma sanatlarından ayırmak. 



GÖRSEL 

SANATLAR  
2.SINIF 

Öğrenme 

Alanı:Görsel 

İletişim ve 

Biçimlendirm

e 

G.2.1.7.Görsel 

sanat çalışmasını 

oluşturmak için 

gözleme dayalı 

çizimler yapar.              

G.2.1.9.Farklı 

materyalleri 

kullanarak üç 

boyutlu çalışmalar 

yapar. 

Jeotermal Sera-

Domates Saklımı                               

mekanları gözlemleyerek peyzaj  veya 

natümort veya gördüklerini resmetmek 

SOSYAL 

BİLGİLER 
4.SINIF 

3. ÜNİTE  

İnsanlar,yerle

rve çevreler 

SB.4.3.3.Yaşadığı 

çevresindeki doğal 

ve beşeri unsurları 

ayırt eder. 

Diyadin 

Kaplıcaları                                   

Jeotermal Sera                                                                        

yaşadığı yerlerideki doğal ve beşeri unsurları 

birbirinden ayırt eden özellikleri 

tanımak,gözlemlemek. 

Sosyal 

Bilgiler 
6. sınıf 

5. Ünite/ 

Üretim,Dağıtı

m ve Tüketim 

SB.6.5.1. 

Ülkemizin 

kaynaklarıyla 

ekonomik 

faaliyetlerini 

ilişkilendirir 

Diyadin Sera-

Jeotermal Tesisi  

Alabalık Çiftliği 

Ekonomik faaliyetlerle coğrafi özellikler 

ilişkilendirir. 

alan gezisi- 

bütünleştir

ilmiş fen 

ve 

matemetik 

etkinliği 

okulönce

si                            

3-4-5 yaş 

bilişsel alan 

K 2: Nesne-

durum-olayla ilgili 

tahminde 

bulunur. 

diyadin serası 

gerçek durumu incelemek, durumla ilgili 

tahminde bulunmak ve sonuçları 

değerlendirmek 

  

SOSYOLOJI 

   

12.SINIF 

    UNITE 6                     

TOPLUMSAL 

KURUMLAR 

 53- EKONOMININ 

TOPLUMSAL 

YASAMDAKI 

ONEMINI 

DEGERLENDIRIR. 

  JEOTERMAL 

SARACILIK – 

DIYADIN 

KAPLICALARI 

  ILIMIZDEKI FARKLI EKONOMIK 

FAALIYEYETLER UZERINE BILGI SAHIBI OLMAK. 

FELSEFE 10. SINIF 3. ÜNİTE 

10.3.3. Bilim 

felsefesinin 

konusunu ve 

Tuvtürk 

Araç Muayenesi esnasında kullanılan bilimsel 

yöntemleri elde etmek ve bilimin değeri 

hakkında incelemede bulunmak 



problemlerini 

açıklar. 

FELSEFE 10. SINIF 3. ÜNİTE 

10.3.3. Bilim 

felsefesinin 

konusunu ve 

problemlerini 

açıklar. 

Şeker Fabrikası 

Şeker Fabrikası’nda şekerin imalatı esnasında 

kullanılan bilimsel yöntemlerden hareketle 

bilimin değerini inceleme 

TARİH 11.SINIF 

4.ÜNİTE / 

TÜRKLERDE 

EKONOMİ 

Cumhuriyetin ilk 

yıllarında Türkiye 

Cumhuriyeti 

Devleti'nin 

ekonomi anayışını 

kavrar. 

ŞEKER FABRİKASI 

Ağrı İli Şeker fabrikası ile Atatürk ve Ekonomi 

etkinliğinden hareketle milli ekonomi 

anlayışını kavramak. Milli ekonomi anlayışının 

önemini vurgulamak. 

TARİH 12.sınıf 

3.ÜNİTE/Atür

kçülük ve 

Türk İnkılabı 

3.6. Ekonomi 

alanında meydana 

gelen gelişmeleri 

kavrar.  

ŞEKER FABRİKASI 

Ekonomi alanında yapılan inkılaplar ve 

kaydedilen gelişmeler Atatu¨rk ilkeleri ile 

ilişkilendirilir. 

TEMEL 

TEKNİKLER 
10.SINIF 

Makineyi 

Hazırlama Ve 

Basit Arızalar 

1.4.2. Ev ve Sanayi 

Tipi Nakış-Piko 

Makineleri 

Kullanım 

alanlarına göre 

makina çeşitleri 

bilir. 2.2. Ev ve 

Sanayi Tipi Nakış-

Piko Makinesini 

Uygulamaya 

Hazırlama 

ALDERS TEKSTİL 

ATÖLYESİ 

Öğrencilerin Sanayi tipi makina çeşitlerini, 

kullanım alanlarını, makinaların kısımları ve 

makinayı uygulamaya hazırlamayı bizzat 

makina ustasını gözlemleyerek öğrenmesi. 

KİMYA 9 5. ÜNİTE 

9.5.1.1 Suyun 

varlıklar için 

önemini açıklar. 

DİYADİN 

KAPLICALARI 

Çeşitli mineral değerlerine sahip olan Diyadin 

Kaplıca suyunun insan sağlığı için öneminden 

bahsedilir. 



KİMYA 9 5. ÜNİTE 

9.5.1.2 Su 

tasarrufuna ve su 

kaynaklarının 

korunmasına 

yönelik çözüm 

önerileri geliştirir. 

DİYADİN 

KAPLICALARI 

Ülkemizin önemli kaplıcalarından olan Diyadin 

Kaplıcalarının korunmasına yönelik öneriler 

geliştirilir. 

KİMYA 10 1.ÜNİTE 

10.1.3.1 Tepkime 

çeşitlerini 

örneklerle açıklar. 

DİYADİN 

KAPLICALARI 

Çözünme çökelme tepkimelerine örnek olarak 

kaplıcada oluşan travertenler verilir. 

KİMYA 12 4.ÜNİTE 

12.4.2.1 Alternatif 

enerji kaynaklarını 

tanır. 

DİYADİN 

KAPLICALARI 

Jeotermal enerjiye örnek olarak Diyadin 

Kaplıcaları verilir. 

KİMYA 9 1.ÜNİTE 

9.1.2.1 

Kimyacıların 

başlıca çalışma 

alanlarını açıklar. 

SU ARITIM TESİSİ 
Kimyacıların çalışma alanlarına su arıtım tesisi 

örnek verilebilir. 

KİMYA 10 2.ÜNİTE 

10.2.2.1 Endüstri 

ve sağlık 

alanlarında 

kullanılan karışım 

ayırma 

tekniklerini 

açıklar. 

ŞEKER FABRİKASI 

Şeker pancarından şeker eldesi karışım ayırma 

tekniklerinden ekstraksiyona örnek olarak 

verilebilir. 

KİMYA 10 2.ÜNİTE 

10.2.2.1 Endüstri 

ve sağlık 

alanlarında 

kullanılan karışım 

ayırma 

tekniklerini 

açıklar. 

AĞRI DEVLET 

HASTANESİ 

BİYOKİMYA 

LABORATUVARI 

Kan analizinde kullanılan santrifüjleme 

yöntemi karışımların ayrılma yöntemlerine 

örnek olarak verilebilir. 

BİYOLOJİ 12.SINIF 

4. ÜNİTE 

/CANLILAR VE 

ÇEVRE 

12.4.1.2. Tarım ve 

Hayvancılıkta 

Yapay Seçilim 

Alabalık Çiftliği 
Alabalıkların doğal olmayan (yapay) üretilme 

ortamlarını görmek ve anlamak 



Uygulamalarına 

örnek veriri. 

SOGUK 

SEKILLENDI

RME 

11. SINIF 

MODUL:3 

VIDALI VE 

KENETLI 

BIRLESTIRME 

Tekniğe uygun 

olarak sacları 

kenetli birleştirme 

yapabilecektir.4. 

KENETLİ 

BİRLEŞTİRME 

YAPMAK 4.1. 

Kenetli 

Birleştirmenin 

Tanımı. 4.2. Kenet 

Çeşitleri ve 

Hesaplamaları4.3. 

Kenet Yapmada 

Kullanılan Takım 

ve Makineler 4.4. 

Kenetli 

Birleştirmelerin 

Kullanıldığı Yerler 

4.2. Kenet 

Çeşitleri ve 

Hesaplamaları4.3. 

Kenet Yapmada 

Kullanılan Takım 

ve Makineler 4.4. 

Kenetli 

Birleştirmelerin 

Kullanıldığı Yerler 

4.5. Kenet Yapma 

Metotları. 4.6. 

Kenet Yapma 

Takım veya 

Makinelerini 

SEKER FABRIKASI 

Uretim acisindan onemli olan Seker 

Fabrikasi,Mesleki ve Teknik Egitim adina 

onemli yer tutar.Seker Fabrikasinda kullanilan 

butun makinelerin Metal Teknolojisi Alaniyla 

birebir baglantili olup buradaki kayanakli 

birlestirme,demir dograma,aluminyum 

dograma ve kullanilan makinelerin  bu dersle 

iliskisi dogrudan oldugu icin uygulamali egitim 

yapmak. 



Kullanarak Kenet 

Eki Yapma 

 

 

SOGUK 

SEKILLENDI

RME 

11.SINIF 

MODÜL 

1:MAKİNELER

DE KESME                                          

1.1. Kesme 

Çeşitler  1.1.1. 

Talaş kaldırarak 

Kesme                                          

2. TALAŞ 

KALDIRMADAN 

KESME      2.1. 

Giyotin Makaslar   

2.1.1. Mekanik 

Giyotin Makaslar                                               

2.1.2. Hidrolik 

Giyotin Makaslar                              

SEKER FABRIKASI 

Uretim acisindan onemli olan Seker 

Fabrikasi,Mesleki ve Teknik Egitim adina 

onemli yer tutar.Seker Fabrikasinda kullanilan 

butun makinelerin Metal Teknolojisi Alaniyla 

birebir baglantili olup buradaki kayanakli 

birlestirme,demir dograma,aluminyum 

dograma ve kullanilan makinelerin  bu dersle 

iliskisi dogrudan oldugu icin uygulamali egitim 

yapmak. 



TEMEL 

METAL 

SEKILLENDI

RME 

10.SINIF 
MODÜL: 9   

PERÇİNLEME 

1-Parçaları 

perçinli 

birleştirmeye 

hazırlamak 1.1- 

Birleştirme 

çeşitleri 1.1.1-

Sökülemeyen 

(Sabit) 

birleştirmeler. 

1.1.2-Sökülebilir 

birleştirmeler. 

1.2- Perçinleme 

1.2.1-Perçin 

1.2.2.Perçinlemen

in Gereği ve 

Önemi. 1.2.3-

Perçin çeşitleri ve 

Perçinlerin 

sınıflandırılması. 

1.2.4-Perçinleme 

takımları. 1.2.5- 

Perçin boyunun 

hesaplanması. 

1.2.6-Perçin 

deliklerinin 

oluşturulması 

SEKER FABRIKASI 

HEDEF:Gerekli ortam ve ekipman 

sağlandığında tekniğe uygun olarak parçaları 

hazırlayıp perçinli birleştirme yapabilmek.                                                                                                                          

DAVRANIŞ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1-Parçaları perçinli birleştirmeye hazırlar.. 2-

Perçinli birleştirme yapar. 

İletişim 

Becerileri 

1.Kadem

e 
Adlandırma 

1.7.3. Varlıkları 

adlandırır.3.1. 

Yiyecekleri 

adlandırır. 

Sebze Hali 

Öğrenci sebze halinde bulunan sebze ve 

meyvelerin(domates,salatalık,patates ,soğan,

yeşil soğan, marul, kavun, karpuz, kiraz, elma, 

portakal….vb) isimlerini adlandırmayı 

öğrenirken yerinde yaparak yaşayarak bu 

öğrenmeyi gerçekleştirir. 

İletişim 

Becerileri 

1.Kadem

e 
Adlandırma 1.7.5. Varlıkların 

ait olduğu 
Sebze Hali Öğrenci meyve ve sebzeleri ayırt ederken 

hangisinin sebze hangisinin meyve olduğunu 



kategorileri 

adlandırır.5.1. 

Meyve 

kategorisine ait 

nesneler 

sunulduğunda ait 

olduğu kategoriyi 

söyler. 5.2. Sebze 

sunulduğunda ait 

olduğu kategoriyi 

söyler. 

yiyeceklerin fazla miktarda ve çeşitte 

bulunduğu bu ortamda birebir deneyimler. 

Yaparak ve yaşayarak öğrenme gerçekleşir. 

İletişim 

Becerileri 

2.Kadem

e 
Adlandırma 

2.6.2. Bir 

kategoriye ait 

resimler 

sunulduğunda 

ilgili kategoriyi 

adlandırır. 2.1. 

Meyve 

kategorisine ait 

resimler 

sunulduğunda ait 

olduğu kategoriyi 

söyler.2.2. Sebze 

kategorisine ait 

resimler 

sunulduğunda ait 

olduğu kategoriyi 

söyler. 

Sebze Hali 

Öğrenci meyve ve sebzeleri ayırt ederken 

hangisinin sebze hangisinin meyve olduğunu 

yiyeceklerin fazla miktarda ve çeşitte 

bulunduğu bu ortamda birebir deneyimler. 

Yaparak ve yaşayarak öğrenme gerçekleşir. 

TRAFİK 

GÜVENLİĞİ 

VE İLK 

YARDIM  

4.SINIF 

ÜNİTE 

TRAFİKTE 

GÜVENLİK 

TG.4.1.9.Trafikle 

ilgili meslekleri ve 

kurumları 

araştırır. 

TÜVTÜRK 

Tüvtürkü ziyaret ederek trafikle ile ilgili bilgi 

almak. Araçlardan kaynaklanan kazaların 

önlenmesi için yapılması gerekenleri 

gözlemlemek. 

COĞRAFYA 11.SINIF 
BEŞERÎ 

SİSTEMLER 

11.2.15. 

Türkiye’de tarım 

sektörünün 

Hayvancılık 

Araştırma – 

Geliştirme ve 

Mekandan  yararlanarak hayvancılık 

sektörümüzdeki değişim ve süreklilik  

incelenir. 



özelliklerini 

açıklar. 

Uygulama 

Merkezi 

TARİH 9. SINIF 4. ÜNİTE 

9.4.3.İslamiyet 

öncesi Dönemde 

Türklerin yaşadığı 

coğrafyalar ile 

hayat tarzları 

arasındaki ilişkiyi 

analiz eder. A. 

Tarıma uygun 

olmayan bozkır 

coğrafyasının Türk 

topluluklarının 

konar göçer hayat 

tarzına yönelttiği 

vurgulanır. 

Hayvancılık 

Araştırma ve 

Geliştirme 

Merkezi 

Bölgede ( Ağrı) gerçekleştirilen ekonomik 

faaliyetlerin sebep sonuç ilişkisinin İslamiyet 

öncesinde yaşamış olan Türklerin coğrafi 

şartları – ekonomik faaliyetleri ile 

ilişkilendirmek. 

SEÇMELİ 

TARİH 
11. SINIF 4. ÜNİTE 

4.2. İlk Türk 

devletlerindeki 

ekonomik yapıyı 

açıklar. b. Orta 

Asya coğrafyasının 

ekonomik 

faaliyetlerine 

etkinliklerle 

değinilir. 

Hayvancılık 

Araştırma ve 

Geliştirme 

Merkezi 

Bölgenin (Ağrı) coğrafi koşulları ve  

gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerin sebep 

sonuç ilişkisinin İslamiyet öncesinde yaşamış 

olan Türklerin ekonomik faaliyetleri – yaşam 

koşulları ile ilişkilendirmek. 

HAYAT 

BİLGİSİ 
2.SINIF 

ÜLKEMİZDE 

HAYAT 

HB.2.5.8.Yakın 

çevresinde yapılan 

üretim 

faaliyetlerini 

gözlemler. 

     Hayvan 

Araştırma ve 

Geliştirme  

Uygulama 

Merkezi 

Bölge için önemli olan domates yetiştiriciliği 

hakkında bilgi edinmek .seracılık hakkında 

bilgi toplamak.Aynı şekilde alabalık çiftliğinde 

balık yetiştiriciliğini görmek.hayvan araştırma 

merkezini gezerek hayvanların yetiştiriciliği ve 

hayvandan elde edilen  ürünlerin üretimini 

gözlemlemek  

      



SEÇMELİ 

TARİH 

/Türk 

kültürü ve 

medeniyeti 

tarihi 

11.SINIF  

4.ÜNİTE 

TÜRKLERDE 

EKONOMİ 

11.4.1 İlk Türk 

devletlerindeki 

ekonomik yapıyı 

açıklar. 

HAYVANCILIK 

GELİŞTİRME 

MERKEZİ 

Bu mekanla hayvancılığın nasıl yapıldığı 

hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak. 

Hayvancılığın nasıl yapıldığını ve tarihte 

dönemsel olarak ekonomiye katkısı hakkında 

bilgi sahibi olunmasını sağlamak. 

SEÇMELİ 

TARİH 

/Türk 

kültürü ve 

medeniyeti 

tarihi 

11.SINIF  

4.ÜNİTE 

TÜRKLERDE 

EKONOMİ 

11.4.2 İlk Türk 

İslam 

devletlerindeki 

ekonomik yapıyı 

açıklar. 

HAYVANCILIK 

GELİŞTİRME 

MERKEZİ 

Bu mekanla hayvancılığın nasıl yapıldığı 

hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak. 

Hayvancılığın nasıl yapıldığını ve tarihte 

dönemsel olarak ekonomiye katkısı hakkında 

bilgi sahibi olunmasını sağlamak. 

SEÇMELİ 

TARİH 

/Türk 

kültürü ve 

medeniyeti 

tarihi 

11.SINIF  

4.ÜNİTE 

TÜRKLERDE 

EKONOMİ 

11.4.3Osmanlı 

Devleti'nin  klasik 

dönemdeki 

ekonomik yapısını 

açıklar. 

HAYVANCILIK 

GELİŞTİRME 

MERKEZİ 

Bu mekanla hayvancılığın nasıl yapıldığı 

hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak. 

Hayvancılığın nasıl yapıldığını ve tarihte 

dönemsel olarak ekonomiye katkısı hakkında 

bilgi sahibi olunmasını sağlamak. 

Din 

Kültürü ve 

Ahlak 

Bİlgisi  

9. sınıf 

5. Ünite -

GÖNÜL 

COĞRAFYAMI

Z 

9.5.2. İslam 

medeniyetinin, 

dünyanın farklı 

bölgelerindeki 

etkilerini fark 

eder.  

Ahmed-i Hani 

Bilim Kültür ve 

Sanat Arş. Mer. 

Mevlana Halid-i 

Bağdadi 

Uygulama ve 

Araştırma 

Merkezi 

İslam medeniyetinin tarihî süreçte hayat 

bulduğu ilim ve kültür havzaları ele alınır.         

                                                İslam 

medeniyetinin bu havzalara İslam’ın 

taşınmasına öncülük eden âlimler, 

komutanlar ve tüccarlara kısaca yer verilir. 

Din 

Kültürü ve 

Ahlak 

Bİlgisi  

10. sınıf 
3. Ünite- DİN 

VE HAYAT 

10.3.2. İslam 

dininin kültür, 

sanat ve düşünce 

üzerindeki 

etkilerini analiz 

eder.  

Ahmed-i Hani 

Bilim Kültür ve 

Sanat Arş. Mer. 

Mevlana Halid-i 

Bağdadi 

Uygulama ve 

Araştırma 

Merkezi 

İslam dininin kültürel hayatımızın 

zenginleşmesindeki katkılarına ve İslam 

medeniyetinde öne çıkan sanat dallarına 

kısaca yer verilir.   



Din 

Kültürü ve 

Ahlak 

Bİlgisi  

12. sınıf 

2. Ünite -

ANADOLU’DA 

İSLAM  

12.2.2. Dinî 

anlayış ve 

kültürümüzün 

oluşmasında etkili 

olan bazı 

şahsiyetleri tanır.  

Ahmed-i Hani 

Bilim Kültür ve 

Sanat Arş. Mer. 

Mevlana Halid-i 

Bağdadi 

Uygulama ve 

Araştırma 

Merkezi 

Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında 

etkili olan şahsiyetlerin ortak değerimiz 

olduğuna değinilir. 

Görsel 

Sanatlar 
7.sınıf 

7.1.Görsel 

Sanatlarda 

Biçimlendirm

e 

7.2.4 Tarihi 

olayların sanat 

eserleri üzerindeki 

etkisini İnceler. 

Ağrı İbrahim 

Çeçen 

Üniversitesi 

Bilgisayar 

Bilimleri 

Uygulama ve 

Araştırma 

Merkezi    

7.2.4.Görsel sanat çalışmasında sanat 

tekniklerini kullanarak gördüğü eserdeki 

tahribatı, hayal gücünü internet tabanlı 

yazılımları kullanarak tamamlar. 

Görsel 

Sanatlar 
11.sınıf 

11.3.2.3.Grafi

k Sanatlar 

11.3.2.3. Tanıtım 

amaçlı grafik 

uygulamaları 

yapar. 

Ağrı İbrahim 

Çeçen 

Üniversitesi 

Bilgisayar 

Bilimleri 

Uygulama ve 

Araştırma 

Merkezi 

11.3.2.3.Seçtikleri yerlere ilgili tanıtıcı afiş 

çalışması/internet tabanlı kişisel/kurumsal 

sayfa hazırlar.Kurum içim amblem ya da 

logoyu kullanarak antetli kâğıt, zarf, kartvizit, 

etiket tasarımları yapar. 

HAYAT 

BİLGİSİ  
1. SINIF 

ÜNİTE: 

DOĞADA 

HAYAT 

1.6.1. Yakın 

çevresinde 

bulunan 

hayvanları 

gözlemler                                  

1.6.2.Yakın 

çevresinde 

bulunan bitkileri 

gözlemler. 

     HAYVAN 

ARAŞ .VE GELİŞ. 

MERKEZİ                                 

hayvan ve bitki yetiştiriciliği hakkında bilgi 

toplamak. 



HAYAT 

BİLGİSİ 
2.SINIF 

DOĞADA 

HAYAT  

HB2.6.1.Bitki ve 

hayvanların 

yaşaması için 

gerekli olan 

şartları 

karşılaştırır.                  

HB.2.6.2.Bitki 

yetiştirmenin ve 

hayvan 

beslemenin 

önemini fark eder.                

HB.2.6.3.Yakın 

çevresindeki doğal 

unsurların insan 

yaşamına etkisine 

örnekler verir. 

Hayvancılık 

Araştırma ve 

Geliştirme  

Uygulama 

Merkezi                                       

Belirtilen mekanları görerek hem bitki hem 

hayvan yetiştiriciliği hakkında bilgi edinmek ve 

bunu yazılı ve sözlü olarak ifadesini sağlamak. 

Görsel 

Sanatlar 
1. sınıf 

 1.3.Görsel 

İletişim ve 

Biçimlendirm

e 

1.7.1.Görsel sanat 

çalışmasında 

büyük-küçük 

ilişkilerini kullanır. 

Hayvancılık 

Araştırma,Gelişti

rme ve 

Uygulama 

Merkezi 

Bir sanat eserindeki benzer veya farklı olan 

objeler arasındaki büyüklük-küçüklük ilişkisi 

açıklanarak 

uygulamalar yaptırılır. 

KİMYA 9 1.ÜNİTE 

9.1.2.1 

Kimyacıların 

başlıca çalışma 

alanlarını açıklar. 

İBRAHİM ÇEÇEN 

ÜNİVERSİTESİ 

FEN FAKÜLTESİ 

KİMYA BÖLÜM 

LABORATUVARI 

Kimyacıların çalışma alanlarına laboratuvarlar 

örnek verilebilir. 

KİMYA 9 1.ÜNİTE 

9.1.2.1 

Kimyacıların 

başlıca çalışma 

alanlarını açıklar. 

AĞRI İBRAHİM 

ÇEÇEN 

ÜNİVERSİTESİ 

MERKEZİ 

ARAŞTIRMA VE 

UYGULAMA 

LABORATUVARI 

Kimyacıların çalışma alanlarına laboratuvarlar 

örnek verilebilir. 



DİNLER 

TARİHİ 
12.SINIF 2.ÜNİTE  

1.İslamiyet’in 

doğuşu ve gelişimi 

ile ilgil, tarihi 

süreci açıklar 

MEVLANA HALID 

BAGDADI 
 

Din 

Kültürü ve 

Ahlak 

Bİlgisi  

7. sınıf 

5. Ünite -

İSLAM 

DÜŞÜNCESİN

DE 

YORUMLAR 

7.5.2.  İslam 

düşüncesinde 

ortaya çıkan 

yorum biçimlerini 

sınıflandırır.    

Ahmed-i Hani 

Bilim Kültür ve 

Sanat Arş. Mer. 

Mevlana Halid-i 

Bağdadi 

Uygulama ve 

Araştırma 

Merkezi 

İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorumlar 

konusunusda Ahmed-i Hani ve Mevlana Halid-

i Bağdadi'nin hayatı ve inaçla ilgili eserlerine 

yer verilir. 

BİYOLOJİ 12. SINIF 

4. ÜNİTE 

/CANLILAR VE 

ÇEVRE 

12.4.1.2. Tarım ve 

Hayvancılıkta 

Yapay Seçilim 

Uygulamalarına 

örnek veriri. 

Hayvancılık 

Araştırma ve 

Geliştirme 

Uygulama 

Merkezi 

Hayvanlarda verimi artırmak için hangi yollara 

başvurulduğunu kavramak 

FELSEFE 10. SINIF 3. ÜNİTE 

10.3.3. Bilim 

felsefesinin 

konusunu ve 

problemlerini 

açıklar. 

HAYVANCILIK 

ARAŞTIRMA 

GELİŞTİRME VE 

UYGULAMA 

MERKEZİ 

Bilimsel açıdan önemli bir mekan olan 

hayvancılık araştırma geliştirme ve uygulama 

merkezinde kullanılan bilimsel yöntemi 

incelemek. 

Sosyal 

Bilgiler 
6. sınıf 

5. Ünite/ 

Üretim,Dağıtı

m ve Tüketim 

SB.6.5.1. 

Ülkemizin 

kaynaklarıyla 

ekonomik 

faaliyetlerini 

ilişkilendirir 

Hayvancılık 

Araştırma ve 

Geliştirme 

Uygulama 

Merkezi 

Ekonomik faaliyetlerle coğrafi özellikler 

ilişkilendirir. 

DIN 

KULTUR

U VE 

AHLAK 

BILGISI 

8. SINIF 2.ÜNİTE 

8.2.1.Islamin paylasma ve 

yardimlasmaya verdigi onemin ayet 

ve hadisler isiginda yorumlar. 

KIZILAY 

Kulturel ve sosyal acidan 

onemli olan Kizilay 

kurumu,Din Kulturu ve 

Ahlak Bilgisi dersiyle 

dogrudan ilgili olup 

paylasmanin onemini 

farkeder. 



DIN 

KULTURU 

VE AHLAK 

BILGISI 

8.SINIF 2.ÜNİTE 
8.2.2.Zekat ve sadaka ibadetini ayet 

ve hadislerle aciklar. 
KIZILAY 

Kulturel ve sosyal acidan 

onemli olan Kizilay 

kurumu,Din Kulturu ve 

Ahlak Bilgisi dersiyle 

dogrudan ilgili olup zekat 

ve sadaknin onemini 

farkeder. 

DIN 

KULTURU 

VE AHLAK 

BILGISI 

8.SINIF 3.ÜNİTE  

8.3.2.Islam dininin can nesil akil mal 

ve din emniyetiyle lgili ortaya 

koydugu ilke ve hedefleri analiz 

eder. 

KIZILAY  

Kulturel ve sosyal acidan 

onemli olan Kizilay 

kurumu,Din Kulturu ve 

Ahlak Bilgisi dersiyle 

dogrudan ilgili olup can 

emanetine verdigi onemin 

farkinda olur. 

DIN 

KULTURU 

VE AHLAK 

BILGISI 

8.SINIF 3.ÜNİTE 
8.3.1.Din birey toplum arasindaki 

iliskiyi yorumlar. 
SEVGI EVI 

Kulturel ve sosyal acidan 

onemli olan Sevgi 

Evleri,Din Kulturu ve Ahlak 

Bilgisi dersiyle dogrudan 

ilgili olup Sevgi Evlerinde  

yapilan calismalar birey ve 

toplum arsindaki iliskiyi 

anlamamiza yardimci olur. 

DIN 

KULTURU 

VE AHLAK 

BILGISI 

6.SINIF 3.ÜNİTE 

6.3.1.Islam dininin yasakladigi 

zararli aliskanliklara ayet ve 

hadislerden ornekler verir. 

KIZILAY 

Kizilay kurumu,Din Kulturu 

ve Ahlak Bilgisi dersiyle 

dogrudan ilgili olup islam 

dininin yaskladigi zararli 

aliskanliklardan uzak 

durmayi ve dogru olani 

farkeder. 



DIN 

KULTURU 

VE AHLAK 

BILGISI 

6.SINIF 5.ÜNİTE 
6.5.1.Toplumumuzu birlestiren 

temel degerleri farkeder. 
SEVGI EVI 

Kulturel ve sosyal acidan 

onemli olan Sevgi 

Evleri,Din Kulturu ve Ahlak 

Bilgisi dersiyle dogrudan 

ilgili olup Sevgi Evlerinde  

yapilan calismalar birey ve 

toplum arsindaki iliskiyi 

anlamamiza yardimci olur. 

DIN 

KULTURU 

VE AHLAK 

BILGISI 

7.SINIF 3.ÜNİTE 
7.3.1.Guzel ahlaki tutum ve 

davrranislari orneklerle aciklar. 
HUZUREVI 

Kulturel ve sosyal acidan 

onemli olan HUZUREVI,Din 

Kulturu ve Ahlak Bilgisi 

dersiyle dogrudan ilgili 

olup Huzurevinde  yapilan 

calismalar guzel ahlaki 

davranislara en guzel 

ornek olur. 

TEMEL 

DİNİ 

BİLGİLER 

9. SINIF 2.ÜNİTE 
4.İbadette temizligin yeri ve 

onemini ayet ve hadislerle aciklar 
KIZILAY 

Kulturel ve sosyal acidan 

onemli olan Kizilay 

kurumu,Temel Dini Bilgiler 

dersiyle dogrudan ilgili 

olup temizlik ve hijyen 

acisindan onemli yer tutar. 

TEMEL 

DİNİ 

BİLGİLER 

9.SINIF 2.ÜNİTE 15.Salih amelin kapsamini soyler KIZILAY 

Kulturel ve sosyal acidan 

onemli olan Kizilay 

kurumu,Temel Dini Bilgiler 

dersiyle dogrudan ilgili 

olup Kizilayda yapilan 

calismalar salih amele en 

guzel ornektir 



TEMEL 

DİNİ 

BİLGİLER 

9.SINIF 4.ÜNİTE 

6.Zararli aliskanliklari beden ve ruh 

sagligi acisindan olumsuz etkilerini 

fark eder 

KIZILAY 

Kulturel ve sosyal acidan 

onemli olan Kizilay 

kurumu,Temel Dini Bilgiler 

dersiyle dogrudan ilgili 

olup zararli aliskanliklara 

deginerek farkindalik 

olusturmak. 

TEMEL 

DİNİ 

BİLGİLER 

9.SINIF 2.ÜNİTE 15.Salih amelin kapsamini soyler SEVGI EVI 

Kulturel ve sosyal acidan 

onemli olan Sevgi 

Evleri,Temel Dini Bilgiler 

dersiyle dogrudan ilgili 

olup Sevgi Evlerinde  

yapilan calismalar salih 

amele en guzel ornektir 

TEMEL 

DİNİ 

BİLGİLER 

9.SINIF 3.ÜNİTE 8.Insanlara karsi vazifelerini kavrar SEVGI EVI 

Kulturel ve sosyal acidan 

onemli olan Sevgi 

Evleri,Temel Dini Bilgiler 

dersiyle dogrudan ilgili 

olup Sevgi Evlerinde  

yapilan calismalar 

insanlara karsi 

vazifelerimizin farkinda 

olmamizi saglar. 

TEMEL 

DİNİ 

BİLGİLER 

9.SINIF 4.ÜNİTE 
2.Guzel ahlaki davranışlara uymaya 

istekli olur. 
HUZUREVI 

Kulturel ve sosyal acidan 

onemli olan 

HUZUREVI,Temel Dini 

Bilgiler dersiyle dogrudan 

ilgili olup Huzurevinde   

yapilan calismalar güzel 

ahlaki davranışlara en 

güzel örnektir. 



TEMEL 

DİNİ 

BİLGİLER 

9.SINIF 4.ÜNİTE 
3.Olumsuz davranislari ayet ve 

hadislerle temellendirir. 
HUZUREVI 

Kulturel ve sosyal acidan 

onemli olan 

HUZUREVI,Temel Dini 

Bilgiler dersiyle dogrudan 

ilgili olup Huzurevinde   

yapilan calismalar ayet ve 

hadislerde birebir karsiligi 

vardir. 

HAYAT 

BİLGİSİ  
1. SINIF 

ÜNİTE :ÜLKE

MİZDE HAYAT  
HB1.5.1.Yaşadığı yeri bilir. 

Huzur Evi                                                                                                                                                                          

Kızılay                                                                                                    

Sevgi Evi 

yaşadıkları yerdeki bu 

yerleri gezerek bilgi sahibi 

olmak. 

HAYAT 

BİLGİSİ  
2.SINIF 

ÜKLEMİZDE 

HAYAT 

HB2.5.5.Dini gün ve bayramların 

önemini kavrar. 
Huzur Evi 

önemli günlerde huzur 

evlerini de ziyaret etmek. 

HAYAT 

BİLGİSİ  
2. sınıf  

DOĞADA 

HAYAT 

HB.2.6.7.Doğa olayları ve doğal 

afetlere karşı alınabilecek önlemleri 

açıklar. 

kıZILAY 

Yardıma muhtaç insanlarla 

empati kurmak ve imkanı 

ölçüsünde 

yardımlaşmka,paylaşmak.T

ürk Kızılayın görevlerini 

nerelerde çalıştıklrını 

öğrenmek. 

HAYAT 

BİLGİSİ 
3.SINIF 

ÜNİTE  

ÜLKEMİZDE 

HAYAT 

HB1.5.1.Yaşadığı yeri bilir. 
Huzur Evi                                                                    

Sevgi Evi                                                       

bu yerleri görerek bilgi 

sahibi olmak. 

Sosyal 

Beceri 

1.Kadem

e 

Akran 

Etkileşimi 

1.6.1. Akran etkileşimine tepkide 

bulunur.1.1. Akranına bakar / 

yönelir.1.2. Akranına sözel olarak 

karşılık verir. 1.3. Akranının 

sunduğu nesneyi / yiyeceği / içeceği 

kabul eder. 

Sevgi evi 

Öğrenci akranıyla 

etkileşimde bulunma 

becerisini bu okul dışı 

öğrenme ortamında 

gerçekleştirerek sınıf ve 

okul arkadaşlarından farklı 

akranlarıyla da etkileşime 

girerek beceri edinimi 

geneller. 



Sosyal 

Beceri 

1.Kadem

e 

Akran 

Etkileşimi 

1.6.2. Akranının başlattığı sözel 

etkileşime tepki verir.  2.1. Akranı 

selam verdiğinde karşılık verir. 2.2. 

Akranı "Nasılsın?" diye sorduğunda 

cevap verir. 

Sevgi evi 

Öğrenci akranıyla 

etkileşimde bulunma 

becerisini bu okul dışı 

öğrenme ortamında 

gerçekleştirerek sınıf ve 

okul arkadaşlarından farklı 

akranlarıyla da etkileşime 

girerek beceri edinimi 

geneller. 

Sosyal 

Beceri 

1.Kadem

e 

Akran 

Etkileşimi 

1.6.3. Akran etkile-şimi başlatır.3.1. 

Akranıyla selamlaşır.3.2. Akran 

etkileşimi için fotoğraflı ya da yazılı 

etkinlik çizelgesi kullanır.   3.3. 

Akran etkileşimi için yüksek 

teknoloji kullanır. 

Sevgi evi 

Öğrenci akranıyla 

etkileşimde bulunma 

becerisini bu okul dışı 

öğrenme ortamında 

gerçekleştirerek sınıf ve 

okul arkadaşlarından farklı 

akranlarıyla da etkileşime 

girerek beceri edinimi 

geneller. 

Sosyal 

Beceri 

1.Kadem

e 

Akran 

Etkileşimi 

1.6.5. Akranıyla sohbet eder. 5.1. 

Tanıdığı nesneler ile ilgili akranıyla 

sohbet eder.  5.2. Çevresinde olup 

biten olaylar ile ilgili sohbet eder.  

5.3. Çevresinde aşina olduğu 

insanlar hakkında sohbet eder. 5.4. 

Sınıf ortamında akranıyla sohbet 

eder. 

Sevgi evi 

Öğrenci akranıyla 

etkileşimde bulunma 

becerisini bu okul dışı 

öğrenme ortamında 

gerçekleştirerek sınıf ve 

okul arkadaşlarından farklı 

akranlarıyla da etkileşime 

girerek beceri edinimi 

geneller. 



Sosyal 

Beceri 

2.Kadem

e 

Akran 

Etkileşimi 

2.6.3. Akranıyla sohbet eder. 3.1. 

Akranıyla okulu hakkında sohbet 

eder.  3.2. Akranıyla arkadaşları 

hakkında sohbet eder.3.3. 

Etkinlikler ile ilgili akranıyla sohbet 

eder. 

Sevgi evi 

Öğrenci akranıyla 

etkileşimde bulunma 

becerisini bu okul dışı 

öğrenme ortamında 

gerçekleştirerek sınıf ve 

okul arkadaşlarından farklı 

akranlarıyla da etkileşime 

girerek beceri edinimi 

geneller. 

Sosyal 

Beceri 

2.Kadem

e 

Toplumsal 

Yaşam 

Kuralları 

2.9.4. Önemli günleri kutlar. 4.1. 

Özel günleri yüz yüze kutlar. 
Huzur evi 

Öğrenci belirli gün ve 

haftalardan olan “Yaşlılara 

Saygı Haftası”nı bu okul 

dışı öğrenme ortamında 

yaşlılara ziyarette 

bulunarak kutlar. Öğrenci 

öğrenme alanının amacını 

gerçekleştirirken aynı 

zamanda etkileşim ve 

iletişim becerilerini de 

geliştirir. 

İletişim ve 

Sosyal 

Beceriler 

3.Kadem

e 

Toplumsal 

Yaşam 

Kuralları 

3.11.2. Başkalarına yardım eder.2.4. 

Kendinden büyük ve yaşlılara 

yardım eder. 

Huzur evi 

Öğrenci kendinden 

büyüklere ve yaşlılara 

yardım etme becerisini bu 

okul dışı öğrenme 

ortamında edinerek 

yaşlılarla nasıl etkileşimde 

bulunması gerektiğine 

yönelik yaşantı kazanır. 



Din 

Kültürü ve 

Ahlak 

Bİlgisi  

6. sınıf 

5.Ünite- 

TEMEL 

DEĞERLERİMİ

Z  

6.5.1.  Toplumumuzu birleştiren 

temel değerleri fark eder.  

huzurevi 

kızılay 

millî birlik ve 

beraberliğimizi 

güçlendirici; sevgi, saygı, 

dostluk bağlarını 

pekiştiren; vatan, millet, 

bayrak, şehitlik, gazilik gibi 

temel değerlerin öğrenciler 

tarafından 

içselleştirilmesine yönelik 

anlatımlara yer verilir.  

Din 

Kültürü ve 

Ahlak 

Bİlgisi  

7. sınıf 

3.Ünite- 

AHLAKİ 

DAVRANIŞLA

R  

7.3.1.  Güzel ahlaki tutum ve 

davranışları örneklerle açıklar.  

huzurevi 

kızılay 

Örnek tutum ve 

davranışların, birey ve 

toplumların ahlaki 

gelişimine olan katkısını  

değerlendirir.   

Din 

Kültürü ve 

Ahlak 

Bİlgisi  

9. sınıf 

4.Ünite- 

GENÇLİK VE 

DEĞERLER  

4.2.  Gençlerin kişilik gelişiminde 

dinî ve ahlaki değerler ile örf ve 

âdetlerin yerini tartışır.  

huzurevi 

Gençlerin kişilik gelişimine 

değerlerin etkisi günlük 

hayattan örneklerle 

açıklanır. 

TARİH 11.Sınıf 

2.ÜNİTE 

/TÜRKLERDE 

TOPLUM 

YAPISI 

3.Osmanlı toplumunda sosyal 

yapının şekillenmesinde etkili olan 

unsurları kavrar. 

SEVGİ EVİ / 

HUZUR EVİ 

Osmanlı toplumnunda ve 

Türkiye Cumhuriyetinde 

cocuk ve yaşlıların 

korunmasına; özürlülerin 

bakımına yönelik kurumları 

analiz etme. Tarihsel 

süreçte oluşmuş ve 

günümüze ulaşan kadar 

kurumlar arasında 

bağlantıyı sağlamak. 



TARİH 11. SINIF 

2. ÜNÜTE / 

TÜRKLERDE 

TOPLUM 

YAPISI 

3. Osmanlı toplumunda sosyal 

yapının şekillenmesinde etkili olan 

unsurları kavrar. 

KIZILAY 

Osmanlı Dönemi'nde 

Hayırseverlik, Darüllaceze, 

Darüleytam, İmarethane 

vb. sosyal kurumların 

tarihçesi araştırılması ve 

Ağrı İlindeki Kızılay 

kurumunun faaliyetleriyle 

ilişkilendirmek 

FELSEFE 10. SINIF 3. ÜNİTE 
10.3.5. Din felsefesinin konusunu ve 

sorularını açıklar. 
Kızılay Şubesi 

Değerler Eğitimi 

kapsamında yardımlaşma 

ve dayanışma konularını 

ele almak ve felsefe din 

ilişkisini toplum ekseninde 

ele almak 

SERBEST 

ETKİNLİK 
1.SINIF #VALUE! 

Yaşlılara saygı duyar.Onlara 

yardımcı olur. 
Huzur Evi                                                                                                                

Huzur evlerini ziyaret 

ederek büyüklere saygı 

göstermek,merhametli 

olmak ve onların 

deneyimlerinden,hayat 

tecrübelerinden 

faydalanmak 

SERBEST 

ETKİNLİK 
2. sınıf   

yardımlaşma,paylaşma,merhamet 

gösterme 

Huzur evi                                        

Kızılay                                          

sevgi evi                                                       

çocuklara bu değer 

yargıları 

aşılamak.paylaşmak,yardı

mlaşmak,merhametli 

olmak,empati kurmak 

SOSYAL 

BİLGİLER  
4.SINIF 

İNSANLAR,YE

RLER VE 

ÇEVRELER 

SB.4.3.6.Doğal afetlere yönelik 

gerekli hazırlıkları yapar. 
KIZILAY 

Kızılayın çalışma 

ortamlarını,alanlarını 

öğrenmek. Kızılay ile ilgili 

detaylı bilgi almak.ve 

afetlerle ilgili Kızılaydan 

bilgi almak. 



TARİH 11. sınıf 

4.ÜNİTE/Devr

imler çağında 

Değişen 

Devlet 

Toplum 

İlişkileri 

II. Abdu¨lhamid Dönemi'nde 

gerçekleştirilen devlet 

hastanelerinin ve Dâru¨laceze gibi 

sosyal yardım kurumlarının 

kurulması, emeklilik sistemi ve 

yoksul aylığı uygulamaları ele alınır. 

Bu uygulamaların gu¨nu¨mu¨zde de 

varlıklarını su¨rdu¨rdu¨kleri 

vurgulanır. 

KIZILAY 

II. Abdu¨lhamid 

Dönemi'nde 

gerçekleştirilen devlet 

hastanelerinin ve 

Dâru¨laceze gibi sosyal 

yardım kurumlarının 

kurulması, emeklilik 

sistemi ve yoksul aylığı 

uygulamaları ele alınır. Bu 

uygulamaların 

gu¨nu¨mu¨zde de 

varlıklarını 

su¨rdu¨rdu¨kleri 

vurgulanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 


